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Почиувани пријаели на нашео "Македонско сонце"!

Македонски клубови и медиуми во дијаспората, црковни заедници, фирми, компании, организации, 
друштва и поединци  

Ви се обраќаме со желба и очекување да воспоставиме (или да  продолжиме) контакт и соработка, 
кои треба да резултираат во остварувањето на заедничката цел - успех на секој план. 

Нашиот неделник "Македонско сонце" веќе десет години води грижа за Македонците, како во 
татковината така и во дијаспората, сега има ново руво и нови содржини, така што заслужува да се 
најде во рацете на што поголем број нашинци. Станете и Вие наши претплатници и бизнис 
соработници. 

Би сакале Вашата црковна општина, македонски клуб, ТВ-канал или радиостаница, фирма и слично, 
кои претставуваат центар за собирање и за сплотување на Македонците, воедно да бидат и јадрото 
кое ќе им помогне да го добијат, да го видат и да се запознаат со содржините на патриотскиот 
неделник "Македонско сонце".

Се надеваме дека во иднина ќе се интензивира Вашата заинтересираност и преку заедничката 
соработка ќе се продлабочи комуникацијата, што ќе придонесе да ги збогатиме нашите содржини во 
неделникот и со Вашите активности, како и со успесите кои ги постигнуваат луѓето од дијаспората. 

БИДЕТЕ И ВИЕ ДЕЛ ОД "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" И ФИРМИТЕ КОИ СЕ РЕКЛАМИРААТ КАЈ НАС:

Жиро-сметка: 200001070137263-ДНИД "Македонско 
сонце"- Скопје; Единствен даночен број: 4030995235235-
Стопанска банка; Девизна жиро-сметка: Za "Makedonsko 
sonce" MACEDONIA; Bank name: Stopanska Banka A.D.-
Skopje; Bank number: STOBMK2X, ID number: 1574718.

Претплата за печатеното издание 
"Македонско сонце"

Претплата за Македонија:
годишна 2,300 ден., полугодишна 1,100 ден., 

тримесечна 600 ден. 

Претплата за Европа:
годишна 120 ЕУР, полугодишна 70 ЕУР

Претплата за САД, Канада
годишна 150 USD, полугодишна 80 USD

Австралија и Нов Зеланд
годишна 150 АUD, полугодишна 80 АUD

Во претплатата се вклучени ПТТ трошоците.

E-mail: redakcija@makedonskosonce.com
WEB: www.makedonskosonce.com

Адреса:Редакција "Македонско сонце" ул."Ленинова" бр.87, 1000 Скопје, Р Македонија 
Тел++38923130-137;Факс:++38923130-377


