
Пазар 
Пазарот на комуникациии изобилува со можности 
за економска експанзија, што може да се забележи 
од извонредниот пораст во сферата на 
телекомуникациите на светско ниво - од $123 
билиони во 2004 на $282 билиони во 2010. 

Во глобални рамки, македонскиот 
телекомуникациски пазар е релативно мал, но многу 
динамичен. Во земја со 2 милиони луѓе има 3 
мобилни оператори. 

Cosmofon започна со работа во јуни 2003 како 
втор мобилен оператор, за прв пат воведувајќи 
конкуренција на пазарот. 

Денес, Cosmofon продолжува да функционира 
како еден од најмоќните бизнис субјекти во 
Македонија и клучна фигура во развојот на 
локалната економија. Очекувањата што Cosmofon 
ги имаше при влезот на пазарот во јуни 2003 беа  
надминати за многу кратко време. Токму ова ја 
поттикна компанијата да продолжи да работи на 
остварување на своите цели со уште поголем 
ентузијазам, стручност и професионалност.

Достигнувања
Имплементирајќи кориснички ориентирана 
стратегија, со конкурентни понуди и уникатни 
производи, Cosmofon ја реализира својата визија за 
подобрување на квалитетот на животот преку 
мобилна телефонија лесно достапна до секого. Од 
самиот почеток, развивајќи висококвалитетни услуги 
за различни кориснички сегменти, компанијата се 
докажа како технолошки лидер на локалниот 
телекомуникациски пазар.

Залагањата на Cosmofon беа наградени во 2004, 
кога Cosmofon ја доби регионалната награда 
„Инвестор на годината” за најголема Greenfield 
инвестиција, доделена од страна на Регионалната 
тркалезна маса за промовирање на инвестиции во 
југоисточна Европа и Организацијата за економска 
соработка и развој.

Во 2008, Cosmofon му стави крај на монополот 
во фиксната телефонија и прв на пазарот воведе 

3G услуги, оправдувајќи го на тој начин својот имиџ 
на технолошки лидер и иноватор. 
Cosmofon нуди многу повеќе од говорни и 
податочни услуги - примарна цел на    
компанијата е континуирано дизајнирање на 
интегрирани производи и услуги по мерка на 
корисниците, како и понуда на комплетни 
комуникациски решенија за сите кориснички 
сегменти. 

На пазар со висока динамичност и силна 
конкуренција, Cosmofon се издвојува од останатите 
со своето широко портфолио на квалитетни и 
софистицирани производи и услуги.

Историјат
Cosmofon е основан во ноември 2001 од страна на 
ОТЕ – еден од водечките оператори во Грција и 
една од наголемите телекомуникациски групации во 
Европа. Cosmofon започна со комерцијално 
работење на 12 јуни 2003, промовирајќи го своето 
корпоративно лого и слоган „Да споделиме 
подобар свет”. 

На одбележувањето на четвртата годишнина од 
своето успешно работење на домашниот пазар, на 

17 јуни 2007 Cosmofon го презентираше својот нов 
корпоративен идентитет како член на групацијата 
COSMOTE, водечки мобилен оператор во Грција и 
најголем мобилен оператор на Балканот. Новиот 
корпоративен бренд беше комунициран преку 
рекламна кампања под слоганот „Посакај и кажи”. 

Во текот на првите четири години, Cosmofon ја 
прошири својата мрежа достигнувајќи над 99% 
покриеност на население, воведе широка палета на  
високо-квалитетни, лесно достапни и единствени 
производи и услуги, и консолидираше силна 
малопродажна мрежа низ целата земја.

До март 2008, Cosmofon беше под раководство 
на COSMOTE, a во целосна сопственост на 
Групацијата ОТЕ. По договорот постигнат помеѓу 
грчката влада и Deutsche Telekom, од 5 ноември 
2008 секоја од страните има 25% сопственост  плус 
1 акција во ОТЕ.

Заклучно со декември 2008, Cosmofon има 230 
роаминг партнери во 110 земји и нуди GPRS 
роаминг со 55 оператори во 33 земји. 

Денес, Cosmofon вработува 326 луѓе и 
постојано регрутира талентирани кадри, 
ангажираjќи ги најдобрите професионалци на 

клучни проекти кои претставуваат 
поголем предизвик, а пред се создавајќи 
вредности за своите вработени и за 
корисниците.     

Производ
Преку темелна анализа и континуиран 
мониторинг на пазарот и неговите 
барања, во тек на годините Cosmofon 
дизајнираше широко портофолио на 
инвентивни производи и услуги. 

Компанијата нуди различни производи 
и услуги за сите кориснички сегменти, 
дизајнирани да ги задоволат 
специфичните комуникациски потреби.

Во јуни 2006, внимателното 
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ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

Cosmofon

Во 2004, Cosmofon ја доби регионалната 
награда „Инвестор на годината” за најголема 
Greenfield инвестиција, доделена од страна на 
Регионалната тркалезна маса за промовирање 
на инвестиции во југоисточна Европа и 
Организацијата за економска соработка и 
развој.

За само еден месец од воведувањето, фиксната 
телефонија  „ALLO”  постигна 65% 
препознатливост на брендот. 

Во период од само 6 месеци, Cosmofon воведе 
3 нови технологии на пазарот: фиксна 
телефонија преку GSM мрежа, 3G и WiMAX.

Првиот повик во мрежата на Cosmofon беше 
реализиран на 16 мај, 2003, во пресрет на 
Светскиот ден на телекомуникациите.

истражување на пазарот и следење на неговите 
трендови доведе до креирање на нов при-пејд 
производ под името SPEAK UP, посебно дизајниран  
за  младата популација но и за сите оние кои сакаат 
да ги користат неговите единствени 
карактеристики. Следуваше воведувањето на Frog – 
независен при-пејд бренд наменет за сите кои 
сакаат едноставна и евтина комуникација. 

Стремејќи се да прерасне во оператор кој нуди 
комплетно комуникациско решение, Cosmofon го 
прошири своето комерцијално работење и во 
сегментот на фиксната телефонија преку понудата 
на „ALLO” фиксни услуги. Имено, од јуни 2008, 
компанијата започна да нуди едноставни и 
економични услуги во фиксната телефонија, 
достапни за сите, преку својата широка GSM мрежа 
низ целата земја, која во моментов покрива 99.8% 
од населението. Со ова, фиксната телефонија стана 
достапна за сите корисници, каде и да живеат.

Со воведувањето на 3G технологијата во 
септември 2008, Cosmofon стана првиот и 
единствен мобилен оператор на пазарот кој воведе 
понуда на широкопојасен мобилен интернет и 
видео повици. Користејќи HSDPA технологија,  3G 
услугите на Cosmofon овозможуваат брз и лесен 
интернет пристап со downlink брзина и до 3.6 
Mbps.

Преку WiMAX технологијата, Cosmofon нуди и 
безжична широкопојасна комуникација во доменот 
на податочни услуги, со високи брзини на пренос на 
податоци на големи растојанија. Со оваа 
технологија, Cosmofon е во состојба да им  
овозможи на своите корисници фиксен интернет и  
телефонија и да им понуди комуникациски решенија 
прилагодени на нивните потреби.

Скорешен развој
Во 2008, Cosmofon воведе три нови технологии на 
пазарот: фиксна телефонија преку GSM мрежа, 3G и 
WiMAX.

Во јуни Cosmofon ја воведе ALLO фиксната 
телефонија како прв сериозен конкурентен 
производ во овој сегмент.

Во август 2008, шест месеци по добивањето на 
тендерот, Cosmofon за прв пат на пазарот ја 
претстави својата понуда на 3G услуги. За кратко 
време, Cosmofon постигна широка покриеност со 
3G мрежа од над 60% од населението. 

Со имплементацијата на WiMAX, фиксна 
телефонија и 3G услуги Cosmofon стана прв 
оператор кој понуди комплетно комуникациско 
решение, зацврстувајќи ја на овој начин својата 
позиција на технолошки лидер на пазарот. 

Промоција
Свежиот пристап на Cosmofon во доменот на 
маркетинг  кампањите, резултираше со некои од   
најуспешните и најкреативни реклами во регионот. 
Стилот на комуникација го одразува брендот на 
Cosmofon - креативен, забавен, со многу хумор, 
едноставен но ефективен, создавајќи емотивна 
поврзаност со корисниците. 

Компанијата ја следеше својата визија и тоа не 
остана незабележано - во 2006 кампањата на 
Cosmofon „Подморница” го освои сребрениот 
медал  на Меѓународниот фестивал на реклами во 
Москва  „Coloribus”. Во 2008, кампањата „Калуѓерки”  
го освои сребрениот медал на „Epica”, најголемиот 
рекламен настан во Европа, во конкуренција од над 
700 компании.

 Во текот на своето работење, Cosmofon 
создаде силна врска со своите корисници, цврсто  
верувајќи дека компаниите треба да функционираат 
како витален дел од општеството, со активен 
ангажман во заедницата во која работат. Во склад 
со својата корпоративна филозофија, Cosmofon 
континуирано се стреми кон одржување на високи 
етички стандарди и давање свој придонес во 
заедницата, пружајќи поддршка на ранливите 
општествени групи. Компанијата редовно  
поддржува различни културни, социјални и 
филантропски активности во духот на грижа за 

подобро општество.
Како општествено одговорна компанија, 

Cosmofon поддржува многу активности и настани 
од културен интерес, како театар и филм, урбани 
фестивали за младите, концерти, џез фестивали, 
екстремни спортови, итн, вклучувајќи го и 
екслузивното спонзорство на познатиот Скопски 
Џез Фестивал под мотото „Сподели Џез”. Од 2003, 
Cosmofon е спонзор на најпосетениот  скијачки 
центар во Македонија - Маврово.

Ексклузивното спонзорство на најпознатиот 
македонски поп пејач Тоше Проески што траеше 
пет исклучително успешни години го трасираше 
патот за спонзорирања на познати личности од 
страна  и на други компании во земјата. 

Ова се само некои од причините поради кои 
вработените во Cosmofon се горди на својата 
компанија – креативност и свеж пристап, емотивна 
поврзаност со корисниците и општествена 
одговорност. Cosmofon останува доследен на 
своите вредности во текот на целото свое 
постоење на пазарот.

Вредности на трговската марка
Cosmofon имплементира единствена филозофија 
која го дефинира начинот на работа на компанијата, 
нејзината улога во општеството и визија за 
иднината. Благодарејќи на ваквиот пристап и начин 
на размислување, Cosmofon важи за сигурен 
партнер, социјално одговорен деловен субјект и 
лидер во доменот на пазарните иновации. 
Стратегијата на Cosmofon е да инвестира во нови 
технологиии во сите телекомуникациски сегменти, 
обезбедувајќи вистински вредности за своите 
корисници и понуди прилагодени на  нивните 
најспецифични комуникациски потреби. Развојот на 
Cosmofon во лидер во сферата на иновации и 
оператор кој нуди комплетно комуникациско 
решение беше голем предизвик но и принципиелно 
постигната цел.

 Брендот Cosmofon е поставен врз неколку 
вредности кои го одразуваaт личниот став на 
компанијата, односот со корисниците и 
емоционалните вредности кои произлегуваат од 
оваа интеракција. Cosmofon во себе инкорпорира 
вредности кои го дефинираат како компанија од 
доверба, независна и пријателски ориентирана, 
блиска до своите корисници.

Cosmofon поставува сопствени принципи, 
високо ја вреднува индивидуалноста и слободата на 
избор и се стреми да им обезбеди на своите 
корисници оригинални комуникациски доживувања.

Cosmofon слуша, се усовршува и брзо се 
прилагодува кон растечките потреби на пазарот, 
поставувајќи го квалитетот во работењето како 
своја перманентна цел.

www.cosmofon.com.mk
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