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Здружение на граѓани за третман на лицата со 
Аутизам, АДХД и Аспергеров синдром  

ВО МОЈОТ СВЕТ 

 

 

 

ПОЧИТУВАНИ! 

 

Здружението на граѓани за третман на лица со аутизам, АДХД и 
Аспергеров синдром ВО МОЈОТ СВЕТ отстапува рекламен простор во 
рамките на својата официјална веб страница. Отстапениот простор е во 
вид на закуп на рекламни банери во неколку различни димензии. 
Со закупувањето на банер од страна на вашиот ценет бренд го помагате 
здружението во неговите напори за помош и подобар третман на лицата 
со аутистичен спектар на нарушувања во РМ, со што директно ја 
покажувате вашата корпоративна одговорност и влијаете на 
зголемувањето на јавната свест по прашањето на лицата со посебни 
потреби. 
НАПОМЕНА: Официјалната веб страница на здружението ВО МОЈОТ СВЕТ  
е динамична и во постојан развој (2-3 пати неделно поставување на нови 
содржини), а посетителите се родители на деца со посебни потреби, 
членови на здружението, истакнати интелектуални работници и стручни 
лица, студенти, стопански субјекти, како и голем број на општини и 
ресорни министерства со кои здружението остварува контакти и потесно 
соработува. 
 

Со почит                                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ                                                          

ВО МОЈОТ СВЕТ                                                                   Златко Стојановски                                                             
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ЦЕНОВНИК НА www.vomojotsvet.org.mk 

ПОЗИЦИЈА НА БАНЕР ДИМЕНЗИИ (ПИКСЕЛИ) ЦЕНА (ДЕН/МЕСЕЧНО) 

1 468х60 12.000,00 

2 234х60 5.000,00 

3 234х60 5.000,00 

4 234х60 4.000,00 

5 234х60 3.000,00 

6 234х60 3.000,00 

7 468х60 7.000,00 

 
Цените се однесуваат за насловната и сите други страници на www.vomojotsvet.org.mk 
 Цените се со пресметан ДДВ 18% 
 Изработката на банерот не е вклучено во цената 
 Цените се промотивни и прилагодени за 2012 година 

 
ПОПУСТИ: За однапред закупен банер за подолг период се одобруваат сл. попусти: 
 3 месеци....................................10% попуст 
 6 месеци....................................15% попуст 

 


