Пазар

T-Mobile е првиот мобилен оператор во
Македонија и лидер на пазарот на мобилната
телефонија. Довербата на повеќе од 1,3 милиони
корисници, ја потврдува лидерската позиција на
компанијата и ја обврзува да продолжи со мисијата
- да стане најценета услужна компанија на
македонскиот пазар. T-Mobile е компанија која ги
следи потребите на луѓето насекаде во светот и
ова име секаде претставува гаранција за квалитет и
доверливост.

Достигнувања

T-Mobile е горда на квалитетот на мрежата, која
важи за најдобра во државата и која е во постојано
унапредување. Компанијата мрежно покрива 99%
од населението и над 98,5% од територијата на
Република Македонија .
Уште од воведувaњето на GPRS (EDGE)
технологијата за прв пат во Македонија, па сè до
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лансирањето на брзата интернет 3G комуникација,
Т-Мobile настојува да понуди квалитетен интернет
пристап насекаде во државата, со цел да им
овозможи на корисниците вистинска слобода во
движењето. Воведувањето на услугите Web’n’walk,
Push mail и WebSMS, е дел од стратегијата за
сурфање во движење, каде и да се, корисниците да
имаат постојана врска со своите канцеларии дури и
кога се надвор од нив.

Историјат

Компанијата е формирана и функционира од
септември 1996 година како МобиМак Македонија.
Во 2006 се ребрендираше во T-Mobile Македонија и
стана дел од интернационалното семејство на
T-Mobile кое брои повеќе од 128 милиони
корисници.

Производ

T-Mobile Македонија постојано работи на

воведување нови и поволни тарифи, водејќи се од
потребата на своите корисници за брза и
едноставна комуникација.
Од широката понуда на тарифи, услуги и
телефони, корисниците можат да го одберат она
што најмногу им одговара и да уживаат во долгите
разговори со најблиските, дома и во странство.
Компанијата прва ги воведе популарните
тарифни модели Relax и Relax Family наменети за
постпејд корисниците, а со опцијата Team,
обезбеди и посебни поволности за своите бизнис
корисници. Со новата и атрактивна Flex тарифа, им
овозможи нa своите корисници да разговараат по
истa, поволна ценa кон сите мобилни и фиксни
мрежи, во текот на целиот ден.
За корисниците кои се постојано во движење,
T-Mobile ги создаде Web’n’walk пакетите
овозможувајќи им брз и едноставен интернет
пристап преку своите мобилни телефони, MDA
уреди и лаптоп компјутери, каде и да се наоѓаат.

Вредности на трговската марка

Со воведување на Push mail и WebSMS услугите
Т-Mobile им го олесни работењето на голем број
од своите деловни корисници, овозможувајќи им
пристап до своите канцеларии (важни е-пораки,
календар на состаноци итн.), дури и кога се во
движење.
За припејд корисниците ги воведе Еаsy
тарифите следејќи ги нивните потреби за поволни
разговори, SMS пораки и интернет пристап.
Уште од воведувањето на услугата Мојот круг
како и хит-понудите „200 за 200“ за поевтини
разговори со броевите во Мојот круг, и „100 за
100“, за бесплатни викенд разговори со цела
Т-Mobile мрежа, компанијата постојано се грижи да
овозможи поповолна и едноставна комуникација со
најблиските.

Скорашен развој

Следејќи го брзиот развој на пазарот, T-Mobile и
понатаму се стреми да одговори на предизвиците
создавајќи нови и иновативни решенија и услуги.
Досега T-Mobile понуди услуги кои ги однесоа
корисниците во една нова ера на комуникации –
конвергиран интернет и мобилни услуги. Со
воведување на 3 G технологијата, Т-Mobile
овозможи побрза интернет комуникација, а воедно
го збогати своето портфолио со нови пакети,
услуги и современи интернет уреди.
Но, брзината на развој не е единствениот
чекор кон успехот. Т-Mobile останува сигурен
партнер, кој и понатаму ќе настојува да обезбеди
поголеми поволности кои ќе го поедностават
животот на корисниците.

Промоција

Од крајот на 2008, „Сподели доживувања” стана
новиот корпоративен слоган со кој Т-Mobile и
Deutsche Telekom воспоставија нова единствена
бренд филозофија.
Суштината на ова бренд ветување лежи во

идејата дека животот е составен од прекрасни
моменти вредни за споделување, а компанијата е
тука со своите услуги и производи да им овозможи
на корисниците да ги споделуваат овие
незаборавни моменти секаде и секогаш.
Новото бренд мото стана дел од новите
промотивни кампањи на Т-Mobile Македонија која
како дел од интернационалното семејство успешно
ги имплементираше интернационалните бренд
платформи.
Почнувајќи од неверојатната приказна на Пол
Потс, победникот на Britain’s Got Talent T-Mobile
Македонија им покажа на своите корисници како
милиони луѓе доживеаја и споделија еден настан
преку ТВ, интернет и мобилен и со тоа овој настан
стана незаборавно искуство.
Прекрасниот дожд од рози се случи во март
2009. Неверојатното доживување на кое беа дел
илјадници случајни минувачи беше уште една
неверојатна кампања на T-Mobile.
T-Mobile Македонија лансираше интегриран
концепт на промовирање на овој настан:
Незаборавно доживување заедно со услугата 0
денари разговор во твојата фамилија. Со ова
покажа како концептот на споделување со
најблиските го направи вистински преку
воведувањето нови можности.
Како и претходните кампањи и следната
подеднакво се базира на емоциите и на
незаборавните доживувања. Овој пат, T-Mobile го
создаде најголемото караоке во светот. Во
центарот на Лондон, на плоштадот Трафалгар,
заедно со мега-ѕвездата Пинк, пееја повеќе од 15
илјади луѓе, притоа споделувајќи го ова доживување
со своите најблиски!
И повторно беше создаден вистински момент
за паметење и вреден за споделување. T-Mobile
Македонија беше дел од овој неверојатен настан и
во следната своја голема кампања ќе им го долови
на своите корисници ова прекрасно доживување.

T-Mobile е еден од водечките светски мобилни
оператори. Денес повеќе од 128 милиони
корисници во Европа и во САД веруваат во
вредноста на услугите што ги овозможува T-Mobile.
Предводени од мисијата - највисоко ценета
услужна компанија, T-Mobile Македонија е целосно
посветена да ги задоволи потребите и желбите на
корисниците. Поради тоа, секаде во светот
корисниците можат да се потпрат на
корпоративни вредности и принципи.
Едноставност: T-Mobile комплексните работи ги
прави едноставни, за да им овозможи на
корисниците да се посветат на нештата кои им се
најважни.
Иновација: Ги поставува стандардите и го
поттикнува социјалното поврзување.
Компетентност: Мрежи, услуги, содржини, како
и односот со корисниците се во срцето на сè што
го создава T-Mobile.

www.t-mobile.com.mk

ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

T-Mobile
Во 1945 година, беше претставена нултата
генерација (0 G) за мобилни телефони. Како и
останатите технологии во тоа време, оваа
генерација вклучуваше едноставна, моќна базна
станица која опфаќаше широка област, така што
секој телефон ефективно го преземаше каналот
на целата област. Денес, со развојот на третата
генерација (3 G), на корисниците им е
овозможена напредна комуникација - брз и
безжичен интернет, видео повици, сè преку
нивните мобилни уреди.
Првиот телефонски повик од мобилен, бил
воспоставен на 3 aприл 1973, а пак, првата SMS
порака била пратена во Обединетото Кралство,
на 3 декември 1992 година.
Препознатливиот T-Mobile рингтон е
компониран од страна на Лaнсе Масеј (Lance
Massey).
Пред 12 години, постоеја само стотина
сопственици на мобилни телефони во
Македонија, додека денес, семејството на
T-Mobile Македонија брои повеќе од 1,3
милиони задоволни корисници.
Во 2006 година повеќе од 80 илјади пријатели
го прославија доаѓањето на T-Mobile во
Македонија.
Во 2008 во центарот на Скопје, заедно со
T-Home, T-Mobile го отвори првото
мултимедијално кафé, во кое посетителите
можат да ги испробаат најновите производи и
услуги во мобилната и фиксната телефонија,
интернетот и дигиталните технологии, и да
уживаат во едно сосема ново и поинакво
технолошко искуство проследено со моменти
на забава и уживање!
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