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Проектoт и идеаta на maturskiradovi.net сајт се креирани во 2002 година, тој исто
така го претставува најстариот проект на овој вид во овој регион. Формирањето на овој
проект, ја исполнува многу присутната потреба за стручен тим, кои на студентите и на
младите ке делува навремено и соодветно во едукативните и позитивните насоки, исто
така ке претставува ефикасна подршка во пишувањето на сопствени трудови на
просторот од Балкан.(а особено на просторот во Србија, БИХ, Хрватска, Црна
Гора,Репуплика Српска, Македонија)
Проектот има постигнато напредок во текот на времето, додадени се нови работи од
година на година,сменување на сајтот повеке пати, се со целта да се добије што
подобар, прегледен изглед и да се постигне што подобра комуникација со нашите
читатели и да се воозмножи една пријатна средина за работа.
Еден од нашите примарни цели е да ги анимира своите посетители на конкретна акција.
Интерактивноста со посетители на нашиот портал се остварува низ коментирањето на
нашите текстови, форум, поради тоа што на нас ни значи вашето мислење.
Во период на нашето постојање собрано е и изработено над 8000 трудови.Така да
администрацијата на сајтот и соработниците располагаат со голем број на квалитетни
семинарски, матурски, дипломски, мастер и магистарски трудови со литература која е
епохална и секој ден е поголема поради тоа што барањето за изработка на новите теми
е поголемо од година на година.
Новости во нашата работа : динамика на актуелните намалувања и акции е еднаш во
месецот.Покрај сите тие погодности, даваме можност на собирување на маркери.Имено
секој пат кога ке побарате помош за изработка на труд или помош околу изработка на
некоа задача или дури изработка на одреден пројект ке добијете по еден
маркер.Воколку не препорачите на вашите колеги и пријатели доволно е само да се
повикаат на вашето име и тогаш имате право на уште еден маркер.Кога ке соберете 12
маркери ке добијете право на изработка на 3 трудови гратис.
Нашиот портал maturskiradovi.net во секое време е отворен за пријем на новите
соработници и дистибутери.
Пишете ни на
maturskiradovi.net@Gmail.com
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
')
Или јавете се на телефон 061 11 00 105 sms poruke, od 0-24h Поради нашата
предадена работа, сигурноста, рапидноста, ефикасноста, креативноста, иновативноста,
услужноста, љубазноста, и нашата традиција на квалитетните работи кои ви нудиме
наградени сме со бројна посета, околу 1400 уникатни посети на ден.
Статистиката на сајтот можете да ја погледнете долу
Avgust 2009
Septembar 2009
СЕ ОБИДУВАМЕ ДА НАПРЕДУВАМЕ ВО СЕКОЈ ПОГЛЕД, ЗА ДА ЈА
ЗБОГАТИМЕ СОДРЖИНАТА НА САЈТОТ, ВО ЧИТАЛНА, ВО СЕКЦИЈАТА НА
ЛЕКТИРИ, ЛИВЧИЊА ЗА ПРЕПИШУВАЊЕТО,НОВИТЕ ТРУДОВИ, ВО ДРУГИ
ЗБОРОВИ СЕ ОБИДУВАМЕ ДА БИДЕМЕ ВО ТРЕНД И ДА ИЗЛЕЗЕМЕ ВО СРЕДБА
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НА СИТЕ НОВИ БАРАЊА И ПОТРЕБИТЕ КОИ СЕ ПРЕД НАС.
MATURSKIRADOVI.Net

ВАШИОТ САЈТ
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