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Од срце и со љубов кон нашата професија, 
по повод 25 години постоење на Рафајловски Консалтинг,

Вам почитувани сметководители Ви го подаруваме овој попуст за 
Годишната претплата за 2016 година, во заедничко име за подигнување 

на нашата струка. Подарокот - попуст важи до 31.12.2015 година.

^lenka na

HLB InternationalInternational Следете не:

• 12 стручни печатени списанија Репрезент
• Специјално печатено издание Репрезент за подготовка на годишната сметка 

и финансиски извештаи
• Бесплатна достава на сите печатени изданија што се дел од оваа понуда 
• Нов електронски Р-Регистар преку современ софтверски систем аплициран 

на нашата интернет страна http://rafajlovski.com.mk со сите содржини 
од печатеното издание - ажурирани секојдневно и достапни веднаш

• Стручни совети по телефон во секое време од врвни експерти 
за одделни области

• Бесплатен e-mail сервис - Newsletter, за сите претплатници, 
за Ваше навремено и секојдневно информирање, 
без ограничување на бројот на 
e-mail адреси

• On-line пристап до сите списанија Репрезент
• On-line пристап до  заштитениот дел на 

интернет страницата каде може да се 
добијат повеќе информации од 
различни области

• Facebook група - 
Сметководители на РМ

• Електронска видео 
комуникација

• Е - ФОРУМ 

Лидерство,  
професионалност, стручност!
Почувствувај ја разликата

Редовна цена на претплата, 
доколку се плати по 31.12.2015,

Години со Вас

Почувствувај ја РАЗЛИКАТА

®

изнесува:

 



Напомена: Попустот за Годишната претплата на списание Репрезент и Р-Регистар за 2016 година ќе изнесува 
11.990 денари доколку истата се уплати во целост до 31.12.2015 година.

 При уплатата Ве молиме да се повикате на точниот број на Про-фактурата

Почувствувај ја Почувствувај ја РАЗЛИКАТАРАЗЛИКАТА

®

Вкупно 14.990,00 - 3.000,00

ВКУПНО СО ПОПУСТ 11.990,00

Р.бр Опис Количина Цена Попуст

1. ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА НА СПИСАНИЕ РЕПРЕЗЕНТ И 
ЕЛЕКТРОНСКИ Р-РЕГИСТАР ЗА 2016 ГОДИНА 1 14.990,00

20%
Важи до 

31.12.2015

ПРО-ФАКТУРА БРОЈ

Датум 

РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ ДОО
Ул. Орце Николов бр. 190, п. фах 710, 1000 Скопје
Тел./Факс: ++389 (02) 3088 900 / ++389 (02) 3088 912
ЕДБ: МК4030998343900
НЛБ Тутунска банка АД - Скопје
210052273720181
E-mail: info@rafajlovski.com.mk
www.rafajlovski.com.mk 

Примил Рафајловски Консалтинг

ВИ БЛАГОДАРИМЕ

Години со Вас

Лидерство,  
професионалност, стручност!
Почувствувај ја разликата
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