најхумана компанија во Штип, најдобра
компанија во Штип, МК Бренд на Македонија, а
во 2011 и Супер Бренд на Македонија.

Историјат

Пазар

Услугите на ТЕЛЕКАБЕЛ се нудат во 8 градови
во Македонија.
Покриеноста со сопствена мрежа во Штип,
Битола, Велес, Струмица, Кавадарци, Кочани и
Св.Николе е 100%, а додека во Скопје е околу
70%.
Благодарение на конкурентните цени ,
квалитетот на услугите, изборот на канали и
пакети прилагодени на потребите на
купувачите, како и коректниот однос кон
корисниците, Телекабел е компанија која
секојдневно се здобива со нови корисници и
секоја година бележи пораст во бројот на
корисници и пораст на приходите.
На пазарот за телекомуникации во Р.
Македонија Телекабел е во најголемите 4
компании, но по остварените приходи 6 години
наназад е на второто место.

Достигнувања

Од компанија со десетина вработени во 1997
година, Телекабел постигна голем успех
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заземајќи значајно место на
телекомуникацискиот пазар во Р.Македонија. За
најголемо достигнување се смета стартот на
кабелскиот интернет кој за прв пат во
Македонија стартува во мрежата на Телекабел.
Благодарение на ниските цени кои оваа
компанија ги понуди во почетокот, паднаа
високите цени кај монополот па така денес во
Р.Македонија секое семејство може да си
дозволи користење на интернет. Истото се
случи и со фиксната телефонија. За само
неколку години во мрежата на Телекабел се
влучени илјадници корисници кои меѓусебе
имаат можност да разговараат бесплатно и
неограничено.
Со квалитетно и професионално работење
и мотото – клиентот секогаш на прво место,
Телекабел е она што е денеска – една од
најуспешните македонски компании и
македонски препознатлив бренд.
Телекабел е 6 години по ред во 200-те
најуспешни компании на Македонија, последната
година во 100 најуспешни. Прогласена е за

Телекабел е фирма градена со многу љубов и
голема желба за успех. Првиот приклучок е
направен на 15 јануари 1997 година во Штип.
Како новина, многу брзо е прифатена од
штипјани, па веќе во 1998 година, Телекабел
својата дејност ја проширува во Битола.
После приклучоците и работата во Битола,
Телекабел станува финансиски и
професионално појака со што својата мрежа ја
проширува во Св. Николе и Скопје во 1999
година.
По надминатите тешкотии од страна на
одредени институции Телекабел официјално се
пробива на пазарот во Скопје во месец април
во миленимуската 2000-та година.
Претплатниците во тоа времe беа
задоволни со изборот на канали, квалитетна
слика и примамлива цена. Телекабел се ширеше
брзо и нејзината мрежа се прошири на
територијата на цела Македонија. Во меѓувреме
возникна идејата за подобра услуга и новитети
во мрежата на Телекабел, при што се дојде до
првиот кабелски интернет приклучок во 2004
година.
По интернетот имплементирана е
дигиталната платформа, и во 2005 година
пуштени се нови 60 дигитални канали и 3 HD
канали.
Во 2008 година Телекабел повторно
воведува новитет – фиксна телефонија со ниска
и приемлива цена за сите корисници.
Со својата работа Телекабел придонесува
за развојот на македонскиот телекомуникациски
пазар, како и за застапеноста на интернетот
во македонските домаќинства.
Во 2008 година следи проширување во
Струмица, па Велес. 2011 е одбележана со
влезот во Кочани, а почетокот на 2012 со
првиот приклучок во Кавадарци.
Денес Телекабел е фирма со многу
километарска поставена мрежа, со многу
стручен кадар, многу вработени и во секој град
каде што работи има свој сопствен деловен
простор уреден по најновите светски трендови
со што и обезбедува пријатно чувство на
вработените и корисниците кои работат и
доаѓаат таму.

Производ

• кабелски интернет кој се карактеризира со
брзина, стабилност и постојана поддршка
без ограничување на протоколи и без
скриени доплати.
• Телевизија – кабелска, дигитална и HD
телевизија. Голем дел од каналите се или
на македонски јазик или со македонски
превод со можност за избор на титли на
друг разбирлив јазик.
• фискна телефонија со најквалитетен звук,
без прекин на разговори и без доплата на
опрема.
• Сите услуги кои ги нуди Телекабел се без
обврзувачки договори што само зборува за
сигурноста која ја има компанијата во
своите услуги и вработени. Мотото –
корисникот е секогаш во право, ја прави
оваа фирма различна од другите и кога
еднаш корисникот е уклучен на Телекабел,
тешко го менува операторот.

Неодамнешен развој

За идните години предвиден е развој во
другите градови во Македонија каде што не е
застапена мрежата на Телекабел. Со
анкетирање на корисниците се склучуваат
договори за авторски права со квалитетни
канали за кои се прави напори да се постигне
превод на македонски јазик. Најголемата
заложба секогаш е да овозможиме максимална
поддршна на услугите со што би ги задржале
постоечките корисници и би добиле нови. За
сопственикот и вработените во Телекабел
задоволните корисници ја претставуваат моќта
и иднината на компанијата.

активности. Донираше амбулантско возило и
автомобил за Брзата помош во Штип,
автомобил во Брзата помош во Св.Николе,
донации во Болниците во Штип, и Битола,
донации за децата со посебни потреби во
Штип и Св.Николе, децата без родители во
Битола. За споменување се и покровителствата
за Детската специјална олимпијада,
покровителство на Битолскиот Интерфест и
Штипскиот Макфест.

Вредност на трговската марка
Промоција

Најголема промоција и реклама за Телекабел ја
прават задоволните корисници кои разговараат
со потенцијалните корисници и на тој начин ги
запознаваат со услугите на Телекабел. Секако
досега во долгогодишното работење имало и
има многу кампањи, интересни реклами кои се
креативни и исполнети со многу хумор. Еден од
првите слогани на Телекабел беше: Телакебел и
Светот Ви е на дланка! Па тука е
најпрепознатливиот едноставен слоган: Нема
побрз интернет! За фиксната телефонија
најпознатиот слоган: Меѓу нас е бесплатно.
Хумористичната реклама на Александар
Митевски: Мамо, пак ли постилаш алишта на
кабелот! Слоганите на Тони Зен: Респект за
Телекабел и Кабел си е кабел! Секако тука се
разните песнички испеани од наши познати
лица, реклами со познатите глумци.
Во последните неколку години Телекабел
својата годишница ја одбележува со хумани

Сите услуги на Телекабел се многу добро
познати за граѓаните на Р.Македонија.
Секојдневната грижа за корисниците и изборот
на најдобрите канали и пакети а сето тоа
вклопено во цени прифатливи за македонскиот
граѓанин ја прави оваа фирма поразлична од
другите. Силната позиционираност на
македонскиот пазар која ја има Телекабел е
резултат на макотрпната работа на тимот кој
раководи со фирмата и сите вработени кои
секојдневно и одговорно ги решаваат сите
прашања и проблеми на крајниот корисник.
Флексибилноста во наплатата на сметките,
разбирањето на проблемите на корисниците се
дел од нашата работа. Телекабел е присутен во
многу фирми, институции и семејства, и ние сме
подложени на секојдневен мониторинг од
страна на илјадниците корисници кои во секој
момент ја отценуваат нашата работа. Сите тие
задоволни корисници се потврда на вредноста
на брендот.

www.telekabel.com.mk
Дали сте знаеле дека...

ТЕЛЕКАБЕЛ
Телекабел го направи првиот кабелски приклучок
во Македонија на 15 јануари 1997 година во
градот Штип.
Телекабел е првата компанија која го направи и
првиот кабелски интернет приклучок во
Македонија.
Секоја година на 15 јануари Телекабел
прославува годишнина од своето работење и по
тој повод организира хуманитарни акции.
Телекабел е единствената компанија која од
самиот почеток работи без обврзувачки
договори.
Телекабел е во 4-те најголеми
телекомуникациски компании во Македонија, а е
единствената со 100% македонски капитал.
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