
Известување за концентрација со која Линк Мобилити Груп АС, Норвешка ќе стекне 

единствена контрола директно над МаркетингПлатформ АпС, Данска и индиректно над 

Друштво за услуги Развоен Центар на ЕМАИЛПЛАТФОРМ Дооел Куманово, Република 

Северна Македонија 

(предмет бр. 08-60/2021) 

 

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 11.05.2021 година, до Комисијата за 

заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација која се однесува на 

стекнување на единствена контрола од страна на Подносителот Линк Мобилити Груп АС со 

регистрирано седиште на адреса Лангкаја 1, 0150, Осло, Норвешка, директно врз 

МаркетингПлатформ АпС со регистрирано седиште на Норрегаде 12А, 6600 Вејен, Данска и 

индиректно над Друштво за услуги РАЗВОЕН ЦЕНТАР НА ЕМАИЛПЛАТФОРМ Дооел Куманово 

со регистрирано седиште на ул. Питу Гули бр.11, Куманово, Република Северна Македонија. 

 

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

 

Линк Мобилити е еден од водечките снабдувачи во Европа за мобилни известувањa и платформи 

за комуникација како услуги (communications platform as a service) (CPaaS) за зголемена 

инволвираност. Друштвото услужува претпријатија, мали и средни друштва и клиенти од јавен 

сектор.  

Линк Мобилити е портфолио друштво на фондовите управувани од АБРИ Партнерс II, ЛЛЦ (ABRY 

Partners II, LLC) („АБРИ“), американско друштво за управување на приватни инвестициски 

фондови. Фондовите управувани од АБРИ имаат учество во широк спектар на бизниси кои се 

фокусираат на медиуми, комуникации, деловни и информативни услуги. АБРИ не е вклучен во 

секојдневното управување со портфолио друштвата и неговото дејствување е ограничено, во име на 

управуваните фондови, на преглед на главните стратешки одлуки донесени од раководството на 

друштвата што може да имаат влијание врз проценката на финансиските учества. Информации за 

фондовите управувани од АБРИ и неговите портфолио друштва може да се најдат на неговата веб-

страница www.abry.com. 

Линк Мобилити индиректно има едно зависно друштво во Северна Македонија – Трговско друштво 

Тера Комуникејшс ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11-ТИ Октомври, бр.25, канцеларија./705 - кат 

7, Центар - Скопје, Република Северна Македонија („Тера МК“).  

 

Главните активности на Тера МК вклучуваат: 

 Услуги на масовно испраќање на СМС пораки (А2П СМС) услуги кои се обезбедуваат на 

деловни клиенти; 

 Премиум СМС/премиум гласовни услуги кои се обезбедуваат на деловни клиенти; 

 Посветени веб услуги за промотивни и мобилни маркетинг решенија (вклучувајќи управување 

со развојот на присуство на интернет и регистрирање на промотивни кодови); 

 Б2Б услуги на оператори на мобилна мрежа (ОММ). 

 

Тера МК нема зависни друштва во Северна Македонија. 

 

МаркетингПлатформ АпС работи и е сопственик на софтвер за маркетинг преку е-пошта и бизнис 

за автоматизација на маркетинг преку сите канали. 

 

http://www.abry.com/


МаркетингПлатформ АпС има развиено платформа за маркетинг преку сите канали со интегрирана 

платформа за податоци на клиенти (ЦДП) која им дава на клиентите унифициран преглед на 

профилот. Резултатот од користењето на сите канали се пренесува преку е-пошта, СМС, апликации, 

веб и социјални медиуми. МаркетингПлатформ АпС е активен на пазарите во Данска, Шведска, 

Норвешка, Перу и Шпанија со фокус на претпријатија, големи и средни клиенти. Развојот на 

софтвер е лоциран во Северна Македонија. Приходите на друштвото се поврзани првенствено со 

софтверски лиценци. За повеќе информации за МаркетингПлатформ АпС видете на 

https://marketingplatform.com/. 

МаркетингПлатформ АпС има едно зависно друштво во Северна Македонија: РАЗВОЕН ЦЕНТАР 

НА ЕМАИЛПЛАТФОРМ Дооел Куманово. 

РАЗВОЕН ЦЕНТАР НА ЕМАИЛПЛАТФОРМ служи како центар за развој на 

МаркетингПлатформ АпС. Единствената активност на РАЗВОЕН ЦЕНТАР се развојни услуги како 

што е развој на софтверот на решението SaaS за автоматизација на маркетинг, наречен 

MarketingPlatform ApS (видете https://marketingplatform.com/ за повеќе информации) и оперативни 

услуги за решението MarketingPlatform ApS SaaS, како на пр. компјутерско програмирање, 

обезбедување квалитет и задачи на обезбедување поддршка. Приходите на РАЗВОЕН ЦЕНТАР се 

остваруваат со интрагрупно  обезбедување на неговите услуги на МаркетингПлатформ АпС. 

РАЗВОЕН ЦЕНТАР нема зависни друштва во Северна Македонија. 

За целите на ова известување, Подносителот на Известувањето укажува дека точното 

разграничување на овој пазар може да се остави отворено, бидејќи Предложената Трансакција не 

предизвикува никаква загриженост за конкуренцијата според која било можна дефиниција на 

пазарот 

 

Врз основа на прелиминарното испитување, Комисијата утврди дека предметната концентрација 

може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука 

по ова прашање е резервирана. 

 

Комисијата ги повикува сите заинтересирани страни да достават забелешки и мислења за оваа 

концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат 

да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и 

истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова 

известување. 

18.05.2021 година, Скопје 

https://marketingplatform.com/
https://marketingplatform.com/

