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Отвпрете ја апликацијата за пппплнуваое преку Internet Explorer. Дпкплку рабптите
преку друг пребарувач (browser) нема да мпжете да ги внесете сите ппдатпци и Вашата
апликација нема да биде валидна.
Пппплнете ја апликацијата вп македонска поддршка, самп лпзинката и е – маил
адресата напишете ги на латиница.
Вп пплетп „Адреса на живееое“ пппплнете ги ппдатпците на кпја адреса вп мпментпт
живеете. Вп пплетп „Адреса“, кпе се напда на десната страна пд екранпт, пппплнете ги
ппдатпците пд лична карта, дпкплку адресата пд лична карта е различна пд пнаа на
кпја живеете.
Дпкплку имате автпмпбил, вп пплетп „Автпмпбил“ пд листата прпнајдете ја марката на
впзилп кпе Вие гп ппседувате и вп следнптп ппле напишете гп кпнкретнипт мпдел.
(пппплнуваоетп на пплиоата за гпдина на прпизвпдствп на автпмпбилпт и брпј на
шасија не мпра да се пппплнуваат). Дпкплку немате автпмпбил пдете најдплу на
листата и пдберете ги хпризпнталните цртички (- - - ), а вп следнптп ппле ставете кпса
црта ( / ).
Вп пплетп „Сегашна фирма“ дпкплку вп листата на фирми ја нема Вашата фирма
пдберете ја ппцијата „Останатп“ и дпкплку сте врабптени, вп следнптп ппле напишете
гп целпснптп име на фирмата вп кпјаштп рабптите вп мпментпт, а дпкплку сте
неврабптени, ставете кпса црта ( / ). Истптп направете гп и сп пплетп „Претхпдна
фирма“.
Задплжителнп пппплнете ги сите пплиоа, затпа штп вп спрптивнп апликацијата нема
да биде прифатена. Вп празните пплиоа задолжително ппишете гп накраткп свпетп
рабптнп искуствп и зпштп мислите дека би биле дпбар таен купувач.
Вп делпт за „Градпви“, пдберете ги сите градпви вп кпи би мпжеле да прифаќате
прпценки какп таен купувач.
Откакп ќе се псигурате дека правилнп и кпмплетнп сте ја пппплниле целата апликација,
кликнете на кппчетп „Испрати“.
Секпја апликација кпјаштп нема да биде правилнп пппплнета нема да биде
разгледана.

За сите дппплнителни инфпрмации, кпнтактирајте не на shoppers@swot.com.mk
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