
Станете наш претставник во Вашиот град – БРЗА ПРАТКА ДООЕЛ                      
 

Брза Пратка е докажан лидер во сферата на курирски услуги со потврдена позиција на курирскиот пазар во Македонија. 

Брза Пратка осгурува експресно и квалитетно опслужување на своите клиенти во државата и во странство. 

Со цел на своите клиенти да им овозможи полесен пристап до различните услуги, Брза Пратка започнува проект за 

соработка со претставници во други градови за проширување на мрежата преку обезбедување на нови места за достава 

(бази). Нашите потенцијални партнери треба да бидат лица кои располагаат со соодветни простории за извршување на 

дејноста (за сместување на пратки) и треба да имаат желба да се развиваат во сферата на курирските услуги.  

 

Што нудиме: 

Обемот на курирските услуги во Македонија постојано расте, благодарение на online и TV трговијата. Ова отвара можност за соработка и заработка. Доколку станете 

партнер на Брза Пратка имате можност за проширување на дејноста и зголемување на приходите при испорака на пратките до крајните клиенти. Практиката покажува 

дека расходите Ви се минимални, а приходите и ефектот на Вашиот примарен бизнис значителни.  

 

Основни предности: 

- го зоголемувате обемот на услуги за сегашните клиенти. 

- ќе здобиете нови клиенти благодарение на новата услуга кога ќе ја извршувате 

- ќе ги оптимизирате основните расходи поврзани си примарниот бизнис 

- ќе го зголемите приходот и заработката 

 

Што треба да поседувате за да станете дел од нашиот тим: 

Доколку сакате да се вклучите во нашата мрежа за брзо и ефикасно доставување на пратките на клиентите, треба да:  

- поседувате продажен простор, ателје или мала канцеларија на прометна улица 

- имате мал бизнис, но располагате со доволно време и капацитет за дополнителна работа 

- обезбедите минимум 1m
2
 од основниот простор во кој ќе ги извршувате услугите за прием и предавање на пратки 

- сакате да работите со клиенти и да ја цените нивната лојалност 

- имате желба да станете дел од нашата мрежа 

 

Основни дејности: 

- предавање на пратки на крајните клиенти 

- примање на пратки од клиенти 

Моментална заработка на франчајзери од 5000,00 до 30000,00 ден. 

Што обезбедуваме: 

- обука за Вас и вашите вработени 

- специјализиран софтвер за подготовка и обработка на придружните документи за секоја пратка 

- изработка на рекламна табла и стикери за означување на секоја база 

- секојдневна достава и подигнување на пратки; подигнување на пратки- навечер; достава на пратки- наутро      

- наведување на Вашиот објект како база на Брза Пратка на нашата web страна 

 

Доколку нашиот проект го наоѓате за интересен, пополнете го формуларот (Прилог 1) и испратете ни го на е-маил prijavi@brzapratka.com. За било какви информации 

јавете се во нашиот диспечерски центар на следните телефонски броеви: 02 322 4881 или 070 386 910.  

Формуларот можете да го најдете на веб страната  www.brzapratka.com, во УСЛУГИ (станете наш претставник) 

 

Одговорен за проектот СТАНЕТЕ НАШ ПРЕСТАВНИК 

Кристијан Благоев 

Е-маил: sales@brzapratka.com 

Tel. 078 238 217 

На сите кандидати ќе им биде пратен писмен одговор.  

mailto:prijavi@brzapratka.com
mailto:sales@brzapratka.com


 

Прилог 1 

 

Податоци за правно лице 
Назив на правно лице

Даночен број

Име и Презиме

Телефон за контакт

е-маил

Населено место

Нселба

Адреса(улица, број, дополнителен опис)

Краток опис за вашата фирма и дејности

Информации за објектот
Ве молиме опишете го вашиот објект, кој што сакате да биде дел од Брза Пратка

Површина на објектот во метри квадратни

Работно време

Населено место

Нселба

Адреса(улица, број, дополнителен опис)

 


