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Подршка Телекома Србија локалним заједницама
Поводом 20 година пословања и успешне сарадње са пословним
партнерима широм земље, компанија Телеком Србија je организoвала обилазак
20 градова са циљем да допринесе унапређењу и даљем развоју локалне
привреде. У Краљеву су представници Функције за велике пословне кориснике
Телекома Србија разговарали са представницима локалне самоуправе и својим
пословним корисницима, док су становницима града и Краљевачком позоришту
поклонили извођење представе „Перикле“ у режији Никите Миливојевића.
Подршка институцијама од велике важности за развој заједнице
представља наставак вишегодишње успешне сарадње компаније Телеком Србија
са локалном самоуправом и компанијама из овог дела Србије.
Госте је приликом посете Краљеву примио градоначелник др Предраг
Терзић, са чланом Градског већа града Краљева Миланом Милошевићем.
Како је истакао, градоначелник сматра да је јако добро што је компанија
Телеком одлучила да 20 година од постојања прослави обиласцима јединица
локалне самоуправе и разговорима о начину сарадње градова и општина и наше
најстарије телекомуникационе компаније.
„Најпре бих честитао јубилеј нашим данашњим гостима. Компанија Телеком
нам је причинила велику част посетивши нас, међу 20 градова Србије, поводом
свог значајног јубилеја. Сарадња, попут ове са нашом признатом и успешном
телекомуникационом компанијом, заснована на узајамном поштовању и коректној
сарадњи, резултирала је све већим бројем задовољних корисника. Наставићемо
да радимо на још бољем односу, а у будућности ће грађани Краљева имати још
више разлога да буду корисници још квалитетнијих и бројнијих услуга“, изјавио је
градоначелник Краљева др Предраг Терзић.
На састанку је било речи и о стратешким и о оперативним питањима.
„Телеком је понудио свеколику помоћ граду Краљеву у опремању нове
индустријске зоне Спортски аеродром, али треба да разговарамо и о начину
сарадње са јавним предузећима, Градском управом и свим корисницима, а то су
сви становници града Краљева. Надам се да ће Телеком део инвестиција
преусмерити и у град Краљево и да можемо очекивати боље интернет везе, бољу
мобилну и фиксну телефонију“, поручио је градоначелник Краљева др Предраг
Терзић.
Директор Функције за велике пословне кориснике Телекома Србија Бранко
Стефановић је истакао да се са кабинетског приступа прешло на оперативни рад
на терену, на разговор са представницима локалних самоуправа и привреде
различитих региона Србије у циљу упознавања са актуелном ситуацијом и
разговором о ономе у чему Телеком њима може да помогне - у решавању
проблема или отварању перспектива које би заједно освајали у будућности.
„Данас смо у Краљеву поводом великог јубилеја Телекома Србија како
бисмо пружили подршку овом граду. Напорним радом и трудом нашег тима
створили смо велику породицу сарадника и пословних корисника са којима
градимо партнерске односе. Заједно са њима, бирамо и пружамо подршку
пројектима који доприносе развоју локалних средина у којима послују. Наш главни

приоритет је, као и увек, задовољан корисник, и стога ћемо наставити да креирамо
нове услуге и пословна решења осмишљена према потреби сваког од њих“,
изјавио је Стефановић.
„У години јубилеја Телеком ће са својим ино партнерима инвестирати око
600 милиона евра у нове инфраструктурне пројекте, од којих је један део већ
познат као all IP, што значи да са традиционалне фиксне телефоније прелазимо
на савременију телефонију преко интернет протокола. Најновијом инвестицијом је
предвиђено више од 300 милона евра за развој широкопојасног интернета са
посебним нагласком на рурално подручје. Телеком запошљавањем одређеног
броја људи и пројектима које ствара захваљујући локалним извођачима, помаже и
локалним смоуправама и привредним субјектима и стварамо амбијент који
омогућава да ино партнери лакше и брже доносе одлуку о инвестицијама које су
им потребне“, рекао је Бранко Стефановић, истакавши да „све што могу најбољи
светски провајдери, може и Телеком“.
Након састанка, представници Телекома Србија одржали су презентацију
услуга пословним корисницима, уз размену идеја и пословних искустава како би
се подстакао даљи развој привреде у Краљеву.

