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ТАВ Македонија Оперативни Услуги ДООЕЛ, Меѓународен Аеродром Скопје  
Ул. Босфор, бр.1, Мралино, Илинден  
Телефон:+389 2 3148 367 / +389 2 3148 665 Мобилен:+389 72 236 467 Факс: +389 2 3148 663 
e-mail: primeclass.skopje@tav.aero 

 

СВЕТ НА ПРИВИЛЕГИИ НА АЕРОДРОМОТ  
СО ТАВ “primeclass” УСЛУГИТЕ 

 

  ТАВ “primeclass” е бренд на ТАВ Оперативни Услуги АД,  во чија 
понуда влегува персонална асистенција и пречек како и услугите на 
оперативното работење во приватните патнички салони на аеродромите 
во Турција, Република Северна Македонија, Грузија, Тунис, Латвија, 
Саудиска Арабија, Хрватска и Германија. 
  
             Наша цел е да ја отстраниме  вознемиреноста и стресот пред и после  
летовите и да заштедиме време со понуда на професионални привилегии 
на секој чекор, со што корисниците се чуствуваат посебни и згрижени за 
време на секоја етапа од нивното патување. 
   
           Проширена палета на услуги која ТАВ “primeclass” ја нуди како ВИП 
и ЦИП Услуги за патници кои преферираат екстра комфорт и простор. Во 
нашата понуда влегуваат “primeclass” Услугите преку Аеродромскиот 
Терминал (“primeclass” ЦИП Услуги) и преку ВИП Терминалот 
(“primeclass” ВИП Услуги).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ние нудиме решенија за сите Ваши потреби од една адреса..... 
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“primeclass” ЦИП Услуга - Заминување преку 
АЕРОДРОМСКИОТ ТЕРМИНАЛ 

 
 

 Нашата услуга започнува со 
пречекувањето на гостите на 
самиот влез од Аеродромскиот 
Терминал од страна на “primeclass” 
Агент и портир кој го превзема 
багажот. 

 
 
 
 
 “primeclass” Агентот асистира при 

чекирањето на багажот како и за 
сите останати процедури кои се 
одвиваат на посебениот 
“primeclass” шалтер за чекирање 
во Аеродромскиот Терминал. 

 
 
 
 
 Пасошката контрола се одвива на 

посебен “primeclass” шалтер каде 
што нашите клиенти ја 
избегнуваат ситуацијата од 
чекање редици во тесниот 
временски период. 
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 Нашите клиенти можат да 

купуваат во продавниците на 
Duty-Free со асистенција на 
“primeclass” Агент и портир.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Во “primeclass” Салонот каде што 
удобноста е приоритет гостите 
можат  да  продолжат со својата 
работа на  лаптoпите поврзани 
со бежичен интернет  и да 
уживаат во неограничена 
количина на освежителни 
пијалоци додека читаат весници 
или гледаат ТВ. 

 
 
 
 
 

 
 

ТАВ “primeclass” Услугите… бидејки секој момент од 
вашето време е драгоцен! 

 

mailto:primeclass.skopje@tav.aero


                                                                                Датум: 28.09.2017                                                                     

 Рев: 1 

 
 
ТАВ Македонија Оперативни Услуги ДООЕЛ, Меѓународен Аеродром Скопје  
Ул. Босфор, бр.1, Мралино, Илинден  
Телефон:+389 2 3148 367 / +389 2 3148 665 Мобилен:+389 72 236 467 Факс: +389 2 3148 663 
e-mail: primeclass.skopje@tav.aero 

 

“primeclass” ЦИП Услуга - Пристигнување преку 
АЕРОДРОМСКИОТ ТЕРМИНАЛ 

 
 

 
 Нашата услуга започнува со 

пречек на нашите гости од 
страна на  “primeclass” Агент и 
портир на самиот гејт или пред 
самиот авион.  

 
 

 
 
 

 Пасошката контрола се одвиваа 
на посебен “primeclass” шалтер.  

 
 
 Доколку е потребно вадење виза, 

процедурите се одвиваат со 
асистенција на “primeclass” 
Агентот .  

 
 

 
 Багажот на гостинот го превзема 

нашиот портир. 
 

 Нашата услуга завршува со 
превземање на гостите од страна 
на лицата во пречек. 
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“primeclass” ВИП Услуга - Заминување преку ВИП 
ТЕРМИНАЛОТ 

 
 
 

 Нашата услуга започнува со пречек 
на нашите клиенти на влезот за 
заминување на ВИП Tерминалот од 
страна на “primeclass” Агентот и 
портирот кој го превзема нивниот 
багаж. 

 
 
 
 
 Регистрација на патникот и 

багажот се извршува од страна на 
“primeclass” Агентот во Салонот. 

 
 
 

 
 
 

 “primeclass” Агентот асистира во 
извршување на пасошките и 
царинските формалности. 
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 Нашите патници  можат да 
купуваат во Duty-Free 
продавницата, со асистенција 
на нашиот “primeclass” Агент. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Во “primeclass” Салоните на 

ВИП Терминалот, каде што 
удобноста е приоритет, гостите 
можат да продолжат со својата 
работа на своите лаптопи 
поврзани со бежичен интернет 
и да уживаат во неограничена 
количина на освежителни 
пијалоци додека читаат 
весници или гледаат ТВ. 

 
 

 
 
 

ТАВ “primeclass” Услугите … бидејки секој момент од 
вашето време е битен! 
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“primeclass” ВИП Услуга - Пристигнување преку 
“primeclass” ВИП ТЕРМИНАЛОТ 

 

 Нашата услуга започнува со пречек 
на нашите гости од страна на  
“primeclass” Агент и портир на 
самиот гејт или пред самиот авион.  

 
 Гостинот се превезува од 

воздухопловот до ВИП Терминалот 
со посебно возило заедно со 
“primeclass” Агентот и портирот. 

 
 Комплетната пасошка и царинска 

контрола се одвива со асистенција на 
“primeclass” Aгентот во “primeclass” 
Салонот .  

 
 Багажот се носи и доставува во ВИП 

Терминалот од страна на нашиот 
портир. Во “primeclass” Салоните,  
лицата во пречек и испраќање можат 
да уживаат во неограничена понуда 
на освежителни пијалоци, додека ги 
чекаат своите гости. 

 
 Нашата услуга завршува со 

превземање на гостите од страна на 
лицата во пречек. 

 
 
 

Сите овие привилегирани услуги се нудат единствено од  
ТАВ “primeclass”! 
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