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портф ол ио

MY:TIME е најголемиот македонски ланец за продажба на часовници, накит и аксесоари од светски
познати брендови.
Со искуство од 1920 година, скоро 100 години ги поставуваме и одржуваме трендовите за
избор на брендирани часовници и накит. Богатото портфолио од над 25 брендови на производи,
испреплетено со долгогодишната традиција во работата, е претставник на кредибилитетот на
MY:TIME на македонскиот пазар.
Асортиманот на производи опфаќа часовници, накит, аксесоари и ремчиња изработени од
висококвалитетен челик кој не рѓосува, природна кожа, дијаманти, полудраги камења, природни
бисери, керамика, гума и пластика. Одлично надополнување на квалитетот на овие производи е
дизајнот кој секогаш е во чекор со најновите иновации и случувања во модниот свет.
За љубителите на технологија, MY:TIME овозможува асортиман на часовници со спецификации како
што се Radio Control, Bluetooth технологија, соларно напојување, алтиметар и барометар.
Сериозниот пристап кон работата и стремежот за постојан напредок нè мотивираат постојано да
бидеме иновативни во начинот на задоволување на стилските потреби на нашите клиенти. Клубот
за лојалност на MY:TIME е одличен приказ на креативноста на нашиот тим во исполнување на
обврските и желбите на постоечките и потенцијални клиенти.
Уживајте во нашиот избор!

www. m y t i m e. m k

Неверојатни попусти, многу подароци и дополнителни бенефиции! MY:TIME Loyalty Club е
единствениот клуб за лојалност за часовници и накит во Македонија, преку кој се стекнувате
со награди и попусти.
За само две години, клубот за лојалност на MY:TIME брои над 19.000 членови кои секојдневно
ги искористуваат поените и беџовите за попуст. Без разлика дали купувате он-лајн или во
некој од нашите 12 продажни салони, членството во нашиот клуб за лојалност е бесплатно
и не истекува.
MY:TIME Club Ви овозможува да добиете попуст веднаш по зачленувањето, уште на првиот
купен производ!
Дополнително, со собирање поени направени при купување на производи од нашите
продажни салони во Скопје, Тетово, Куманово, Гостивар, Битола, Кавадарци, Струга и на
нашата он-лајн продавница www.mytime.mk добивате можност да добиете и до 30% попуст
на редовните цени, на целиот асортиман од над 25 светски познати брендови за
часовници и накит.
Освен попусти, беџови и подароци, нашите најлојални членови добиваат уникатна можност да
бидат гости на ексклузивните настани кои ги организира MY:TIME.
MY:TIME се грижи за своите клиенти и ја наградува вашата лојалност. Ние секогаш се трудиме
да го подобриме вашето купувачко искуство, а бројката од над 19.000 лојални членови е
доказ дека квалитетот секогаш се препознава и се издвојува.
За повеќе информации повелете на www.club.mytime.mk. Зачленете се во клубот за
лојалност на MY:TIME и искористете го попустот веднаш!

www. m y t i m e . m k
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FS5376 THE MINIMALIST
7.790 МКД

FS5384 NEUTRA CHRONO
10.590 МКД

MEN / MINIMALIST
4

Дизајнот на Minimalist отсликува целосна рамнотежа помеѓу
Vintage стилот на Fossil и урбаната мода. Минималистички
чист, тенок и функционален, тој е совршен додаток на секој
современ деловен маж.

FS5263 MACHINE
9.490 МКД

ME3055 GRANT
13.690 МКД

www. m y t i m e. m k

FOLLOW US @FOSSIL:

#FOSSILSTYLE

ES4291 JACQUELINE
9.490 МКД

ES4322 JACQUELINE
9.490 МКД

LADIES / JACQUELINE

Инспириран од девојките со уникатен шарм, Jacqueline
е најнеодоливиот женски часовник за оваа сезона! Тој
е тенок, со софистициран класичен дизајн и префинето
чувство за ново. Секогаш нослив.
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ES4254 MICAH
8.290 МКД

ES4326 JACQUELINE
9.490 МКД

www. m y t i m e. m k

FOLLOW US @FOSSIL:

#FOSSILSTYLE

JA6912715 MENS VINTAGE CASUAL
2.890 МКД

JF02758998 MENS VINTAGE CASUAL
3.590 МКД

JEWELRY

Во препознатливиот уникатен дух на Fossil е пресликан американскиот
Vintage стил. Секое парче Fossil накит е инспирација за вечерен
состанок, прошетка на пладне или службено патување.
Тој се вклопува во секоја пригода.
JF02705791 FASHION
2.290 МКД
8

JF02747791 VINTAGE GLITZ
4.090 МКД

JF0274679 VINTAGE GLITZ
2.290 МКД

JF02706710 FASHION
2.290 МКД

JF02675040 VINTAGE GLITZ
2.290 МКД

JF02739040 VINTAGE GLITZ
4.090 МКД

JF02738040 VINTAGE GLITZ
4.790 МКД

www. m y t i m e. m k

FOLLOW US @FOSSIL:

#FOSSILSTYLE

SKW6419 SIGNATUR
11.290 МКД

SKW6420 SIGNATUR
13.090 МКД

SKW6428 SIGNATUR
9.490 МКД

MEN / SIGNATUR
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Во свој стил, карактеристичен за едноставниот дански
дизајн, Skagen го создаде Signatur, внимателно посветувајќи
се на деталите со чиста линија. Само за креативни мажи со
истенчен вкус.

SKW6290 ANCHER
12.490 МКД

SKW6296 ANCHER
13.090 МКД

www. m y t i m e. m k

SIGNATUR WATCH | SKW6389

@skagendenmark | #skagen

Дознај повеќе на www.mytime.mk

SKW2672 ANITA
11.090 МКД

SKW2677 HALD
11.090 МКД

SKW2673 ANITA
11.090 МКД
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LADIES / ANITA

Совршено чист, едноставен потпис на Skagen. Овој префинет дизајн
дава суптилен “шмек” на модерна естетика во изгледот на секоја
жена со софистициран стил.

SKW2649 ANITA
9.490 МКД
SKW2648 ANITA
8.890 МКД

SKW2650 ANITA
10.690 МКД

www. m y t i m e. m k

Signatur t-Bar | Skw2641

@skagendenmark | #skagen

Дознај повеќе на www.mytime.mk

SKJ1057040 ELIN
3.090 МКД

SKJ1053040 ELIN
3.090 МКД

SKJ1063040 AGNETHE
3.090 МКД

LADIES / JEWELRY

Едноставен, но силно впечатлив накит со
минималистички дух. Морето и крајбрежјето на
градот Скаген се инспирација за создавање на
овие безвременски парчиња. Преку необично
чистите форми имате можност да ја покажете
вашата уникатност.
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SKJ1055040 ELIN
3.090 МКД

SKJ1066040 AGNETHE
3.090 МКД

SKJ1074040 ANETTE
3.090 МКД

SKJ1076710 ANETTE
3.690 МКД

www. m y t i m e. m k

ellen necklace | Skj1040791
ellen bracelet | Skj1041791

@skagendenmark | #skagen

Дознај повеќе на www.mytime.mk

АНА ЈАКИМСКА
- Силен зрак на македонското филмско платно -
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Нејзината непресушна љубов кон уметноста е
основата врз која таа го гради својот личен и
професионален живот. Креативната енергија ја
насочува најпрво кон книжевноста, ја испреплетува со
фотографијата и стигнува до она што е денес. Филмски
режисер. Ана Јакимска е инспирација, пријател на
културата и име кое сме сигурни дека ќе биде познато
во светската кинематографија.
Потешко е да започнеш или да продолжиш да креираш?
Почетокот секогаш е најлесен: имаш силна желба, малку
познавање од занаетот и сите околу тебе сакаат да ти
помогнат. Првиот и вториот филм веројатно најлесно се
завршуваат. Потоа станува потешко.
Сé започнува со сценарио. Ок, можеби не, но кога
знаеш дека едно сценарио е спремно за снимање?
Се согласувам дека сѐ започнува со сценариото. Или, уште
порано, со приказната. Дали приказната е доволно свежа?
Дали е актуелна? Што ќе ѝ покаже на публиката и како ќе
успее да ја шармира за кога ќе излезе од кино салата да
го има она убаво чувство на катарза и задоволство што
одлучила да одвои 2 часа од животот за вашиот филм?
Сценариото е готово кога знам јасно да го раскажам во дветри реченици.
Филмовите се развиваат низ еден долг креативен
процес, можеби најмногу во делот на монтажата и
уредувањето.

Често е тешко да се вклопи она што е посакувано,
со она што се добива како крајна слика. Како ти се
справуваш со ваквите предизвици?
За мене монтажата е последна фаза од режијата, каде
што филмот конечно се раѓа и јас за првпат можам да го
покажам некому. Претходно филмот е само низа слики
во мојата глава, но откако ќе влезам во монтажа, веќе
можам да го споделам со првите гледачи. Фасцинантно
е кога гледаш како фантазијата станува реалност, а тоа
најпластично се гледа во монтажата. Немам навика да
правам отстапки од сценариото и од книгата на снимање,
така што во монтажата немам големи изненадувања.
Освен, се разбира, некое паметно и креативно решение
кое ќе го предложи монтажерот, а кое јас не сум го
видела.
Да бидеш филмски режисер, значи да бидеш
спремен за водење на еден голем тим. Што е
пресудно за успешна соработка на снимање?
Несебичност, пред сѐ. Особено на снимањето, каде
што сите се наоѓаме во вонредна ситуација на тензија и
некакво брзање да се досними сѐ што е планирано за
денот. Важно е да се има човечки однос и да се почитува
секој член на екипата.
Во периодов се зборува за два твои проекти: „Ќе
дојдат децата“ и „Полноќен воз“. Кажи ни нешто
повеќе за овие два филмови, за наградите со кои се
закитија, за среќата. Која е нивната сторија?
„Ќе дојдат децата“ е мојот прв професионален краток
филм, поддржан од Агенцијата за филм на РМ.

www. m y t i m e. m k

Особено ми е драго што приказната на филмот патува
низ филмски фестивали на различни континенти и
што публиката ја разбира и реагира на неа. Станува
збор за многу локална приказна, инспирирана од
македонскиот фолклор. Цврсто верувам дека нашето
културно наследство има голема универзалност и може
да комуницира со целиот свет.
„Полноќен воз“ е проект кој е во развој. Сценариото
го завршив на почетокот на оваа година и сега сме
во фаза на финансирање на проектот и негово
презентирање на европските копродукциски маркети.
„Полноќен воз“ е твојот прв долгометражен филм.
Што те натера да ја раскажеш неговата приказна?
Приказната зад „Полноќен воз“ е интимна и многу
лична. Инспирација за оваа приказна се долгите

разговори на баба ми со нејзините пријателки кои
многу сакав да ги слушам додека растев. Преку нив
осознавав што значи да се биде жена и како едно
патријархално општество ја моделира женственоста
во облици кои некогаш се страшни и опасни.
Секој филм има своја временска рамка. На
каков часовник ги броиш минутите преостанати
во денот? Во кој бренд од оние кои ние ги
застапуваме би се препознала?
Рачниот часовник е нешто без коешто не одам на
снимање. Сите часовници што сум ги имала досега
се од брендот Fossil, ми се допаѓа комбинацијата на
минимализам и класика.
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AR11078
23.890 МКД

AR11079
23.890 МКД

MEN

18

Супериорниот бренд Emporio Armani како белег го носи
класичниот италијански дизајн. На секој самоуверен
маж со стил, класичниот елегантен часовник му е
задолжително парче во гардеробата.

AR11096
12.290 МКД

AR11098
13.390 МКД

www. m y t i m e. m k

www.mytime.mk

AR11060
18.490 МКД

AR11091
20.090 МКД

LADIES

20

Класичните, елегантни и префинети женски часовници Emporio Armani, носејќи
го со себе традиционалниот дизајн збогатен со современите модни трендови,
го издигнуват брендот на едно повисоко стилско ниво, правејќи го секое парче
модна икона.

AR11059
25.090 МКД

AR11067
14.890 МКД

www. m y t i m e. m k

www.mytime.mk

MK3738 MINI DARCI
16.190 МКД

MK3365 MINI DARCI
17.290 МКД

LADIES /MINI DARCI
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Michael Kors е познат бренд во светот на модата и џет-сетот. Тој има
специфична убавина која освојува. Секој што има око за шик мода и
внимателно бира што носи, се вљубува во него на прв поглед.

MK3499 JARYN
17.290 МКД

MK3500 JARYN
17.290 МКД

MK3733 JARYN
12.790 МКД

www. m y t i m e. m k

M Y T I M E .M K

MKJ6821710
8.290 МКД
MKJ6816710
8.290 МКД

MKJ6810710
4.090 МКД

LADIES / JEWELRY
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Гламурозни, а сепак едноставни, парчињата
накит се прв избор на секоја урбана жена. Таа го
заокружува совршениот изглед со Michael Kors.
Оваа сезона колекцијата доаѓа во впечатливи,
големи парчиња накит.

MKJ6818710
6.790 МКД

MKJ6820791
6.790 МКД

www. m y t i m e. m k

M Y T I M E .MK

5

МОДНИ
ТРЕНДОВИ

според Фросина Ангеловска - ФРАН
Во модата нема стриктни правила ниту пак равенки и
формули, а сепак секоја сезона одредени сегменти од
широкиот спектар на стилови и правци во модата се
повторуваат и се поставуваат како актуелни, односно
ги диктираат трендовите за претстојната сезона.

МЕТАЛИК МОНТКИ
26

Што и да имате на себе, колку и да не ви е
инспиративен денот во поглед стајлинг, доволно
е тоа едно акцент парче и не може да поминете
незабележани! За дневна спортска комбинација,
почнете со една памучна туника, пар патичиња
со кратки чорапчиња и вашата омилена верзија
од металик монтките. Косата во лабава висока
пунџичка, шминката минимална со некој интересен
ајлајнер, на пример мастило боја.
Искомбинирајте ја со кружни обетки кои се ултра
актуелни оваа сезона.

FOSSIL
JF01703791 ICONIC
2.890 МКД

СВЕТКАВИ ПАРЧИЊА
Дали е светкаво фустанче, светкави чизми, светкава
блузичка... или веќе сфативте, светкаво било што,
овој тренд директно од 80-тите прави камбек на
голема врата оваа сезона! Само бидете внимателни,
бидејќи е лесно да се претера. Дозата на светкави
парчиња по стајлинг е само едно парче. Сé друго
треба да биде смирено и едноставно, дозволен е
поинтересен крој, но во една боја. Шминката - мат,
накитот – минимален.
SKAGEN
SKJ0844040 ELIN
3.490 МКД

www. m y t i m e. m k

ЛАКОВАНИ МАНТИЛИ
Храбри и впечатливи, но исто така лесни за
комбинирање. Со ваквите парчиња не треба
да му давате премногу значење на останатиот
дел од гардеробата на вас. Нека биде тоа што е
можно поедноставно. Впрочем тоа е и клучот на
добриот стајлинг, баланс помеѓу впечатливото и
едноставното. При комбинација на ваквото парче,
оставете ги шминката и фризурата во втор план,
неутрално и минимално со потенцирање на усните
со некој темен кармин, а може да си играте со
накитот на рацете. Ваш избор нека бидат повеќе
масивни прстени на двете раце.

MICHAEL KORS
MKJ6755710
6.090 МКД

КОЖНИ СУКЊИ
Женствени и истовремено моќни, кожните сукњи до
подколена се неизоставен дел оваа зима. My personal favorite се оние плисираните во црна мат или окер
боја. Комбинациите со ова парче се многубројни.
За дневна варијанта спојте го со тенко џемперче со
ситна плетка и V-израз. Ниски чизмички, појас на
струкот и раскопчано палто или капут. Косата нека
биде пуштена, шминката на очите сјајна, а устата
неутрална. Во поглед на накитот, фокусот нека биде
на вратот, со ланче што е можно пократко.
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MICHAEL KORS
MKJ6203998
10.090 МКД

МАСИВНИ ЏЕМПЕРИ
Со крупна плетка и цветна шара, искомбиниран
со фармерки и ниски чизми, или пак во облик на
пончо-шал наметнат врз еднобоен капут или кратка
јакна. Косата лабава, а шминката може да биде и
повесела: окер нијанси на очите во комбинација со
некоја топла боја кармин - црвен или цигла боја.
Накитот нека биде комбинација од неколку тенки
ланчиња со различна должина.

FOSSIL
JF02644791 FASHION
4.790 МКД
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DZ1838 FASTBAK
11.090 МКД

DZ1834 FASTBAK
8.890 МКД

MEN / FASTBAK
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Комбинација од сребрени тонови и кожни ремчиња. Нов
чекор кон индустриски робустен дизајн со акцент на
механичките функции.

DZ1830 NSBB
6.490 МКД

DZ1819 ARMBAR
6.490 МКД

www. m y t i m e. m k

www.mytime.mk

DZ4443 RASP SERIES
13.690 МКД

DZ4445 RASP SERIES
14.890 МКД

MEN / RASP SERIES
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Модерен минимализам. На освежениот изглед на куќиштето
е додадена креативна слобода за модерен изглед со
минимални детали.

DZ4468 RASP CHRONO 50MM
14.490 МКД
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www.mytime.mk

NY2663 SOHO
11.090 МКД

NY2654 THE MODERNIST
9.490 МКД

NY2661 WOODHAVEN
11.090 МКД

LADIES / THE MODERNIST
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Малите, изненадувачки детали даваат уникатност и разновидност
на секој DKNY часовник. Едноставен и елегантен, со модерен
изглед, The Modernist суптилно, во духот на Њу Јорк,
го дополнува вашиот животен стил.

NY2635 THE MODERNIST
7.790 МКД

NY2637 THE MODERNIST
9.490 МКД

NY2639 THE MODERNIST
8.290 МКД

www. m y t i m e. m k

#ONLYINDKNY

DKNY.COM

MY:TIME

СЕ А Д Х А ЏИЌ – СЕЦ КО,
У Р Б А Н А ЛЕГ ЕН Д А
Н А М А К Е Д ОНСК ИО Т
Р ОК ЕНР О Л
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Дел си од бендовите Ласт Експедишн и Мугер Фугер,
човек за кого свирењето гитара е начин на живот. Со
големата пасија кон музиката која те води низ животот
во кој уживаш да создаваш музика, си и колекционер на
гитари, појачала и разни други инструменти.
Твојата приказна ни е мошне интересна и нетипична за
ова време, па би сакале да ја доближиме и до нашите
читатели.

Имаш најголема почит кон старата рокенрол школа.
Кои се твоите идоли?
Кога како дете започнав со слушање на музика, музички
идоли ми беа Sex Pistols, The Clash, Dead Kennedys,
The Partisans. Во тој период носев војничка кошула со
неколку беџови на неа, фармерки, работнички цокули,
ирокези фризура и сонував да направам панк бенд кој
преку својата музика ќе ги шири идеите на Прудон,
Кропоткин, Бакуњин, Макс Штирнер...
Претпочиташ аналогна технологија кога се работи за
свирење и снимање на музика. Зошто?
Затоа што на дигиталната технологија, која се базира на
1 0 1 0, и недостасува таа третата димензија која што ја има
аналогната технологија. Тоа е просторот внатре кој е хаос,
дотеран во совршен ред. Токму поради тој хаос внатре
аналогната технологија не звучи стерилно и студено како
дигиталната и затоа велиме дека има емоции и е поблиска до
човечката душа.

Колекционер си на стари гитари, појачала, педали…
Кажи ни малку повеќе за твојата колекција? За кои
артисти се правени?
Јас во својата колекција имам појачала како Orange, Marshall, Vox, Sound City, Roland Jazz Chorus, околу триесетина
стари педали Electro harmonix, Mxr, Ibanez, Roland, Colorsound, Dalas Arbiter... и 15-тина модели на гитари како Fender, Vox, Hayman, Kramer, Galanti, Meazzi, Rom, Klira, Musima,
Hopf… Сето ова се само алатки кои им помогнале на
многумина пред мене подобро да се изразат како музичари,
но и како дизајн останале симбол на едно време по кое ние
музичарите сакаме носталгично да се навраќаме.
Нив ги користиш кога правиш музика. Како решаваш
кој инструмент е за која песна?
Секогаш различно и секогаш во различни гитарски
штимови. Понекогаш тоа е некоја стара гитара која одамна
не сум ја чепнал, понекогаш е некоја ново стасана гитара
која нестрпливо чека да ми ја раскаже својата приказна.
Кои човечки одлики според тебе се најбитни за да се
биде успешен музичар?
Како и во секој друг занает мораш силно да веруваш и да
го сакаш тоа што го правиш и да бидеш искрен со самиот
себе.
Кон што најмногу е насочена твојата енергија во
моментов? Може ли да очекуваме нешто ново
наскоро?

www. m y t i m e. m k

Моментално најмногу кон мојот син Исак, инаку работам
на новиот албум на Мугер Фугер, а истовремено и на
промотивниот албум и концерт на Горан Трајкоски.

Од каде најчесто црпиш инспирација?

Која ваша песна би ја издвoил како омилена?

Без кој предмет не излегуваш од дома?

Без двоумење ќе одговорам на прашањево
- Песна за песот од Last Expedition.
Од неодамна си горд татко. Што си имал ти како дете,
нешто што децата во денешно време го немаат?
Како дете немав толку многу играчки по дома, но имав
поголема слобода на движење, ги имав улиците кои беа
многу побезбедни во секој смисол, се капев на Циганска
и Јурија во Вардар, се капев на Сасатав и Кривината на
Треска, се пуштавме со пренапумпани автомобилски гуми
од железниот мост Сарај докај Брзаците во Хром, игравме
фудбал кај кајсиите, долга магарица и ферка тепачки позади
школо.

Најчесто од тишината и осаменоста.

Без трзалица.
Држиш чекор со брзиот начин на живот, имаш енергија
и успеваш да стигнеш секаде на време, благодарение
на твојот часовник. Кој бренд на часовник ти е омилен и
што значи тој за тебе?
Да, одам на работа, свирам, посветен сум на моето семејство
и немам навика да доцнам. Сакам да сум на време секаде и
затоа на мојата рака носам часовник Fossil кој многу го сакам
и често го погледнувам.
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ediﬁce-watches.eu

TARGET TIME INDICATOR
Racing fans who want precise information start the race with the EQB-800.
For example, by using sports functions
like the target time indicator. The applications can be easily controlled with a
smartphone and the CASIO WATCH+
app via Bluetooth without causing any
worries about the power supply. Tough
Solar guarantees power so that you
make the running in every situation.
EQB-800 – POWERED BY TOUGH SOLAR

EQB-800D-1A
25.490 МКД

EQB-800DB-1A
26.990 МКД

EQB

Секогаш атрактивен, функционално елегантен, со
супериорен квалитет и цврст изглед. Функционалноста
на овие часовници е нивно главно обележје, но совршено
се вклопуваат и во секоја модна комбинација.

EFB-560SBL-1A
18.490 МКД
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EFB-560SBD-1A
18.990 МКД

www. m y t i m e . m k
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G-S T EEL СЕР И ЈА ГЛ А Д ОК МЕ ТА Л СО
О Т ПОР ЕН К АУ Ч У К
Новата G-STEEL серија на G-SHOCK е
резултат на два различни света кои се
среќаваат и прават нешто специјално.
Спојот на гладок метал со отпорен каучук
раѓа еден уникатен дизајн на часовник кој
предводи со својот изглед и отпорност
низ времето.
Овие трајни материјали и даваат на
GST-W110 серијата цврст машки изглед
совршен за носење и со одело, но и со
секојдневен класичен стил.

Комбинацијата од аналоген и дигитален
дисплеј ги соединува најквалитетните
материјали во еден софистициран
изглед, а издржливоста од удар нуди
максимална заштита. Јапонскиот
производител овој модел го има
дизајнирано за фанот на
G-SHOCK од 90-ите години.
Сега веќе возрасен, овој забележлив
модел му е привлечен на веќе добро
информираниот софистициран љубител.
G-STEEL серијата на G-SHOCK е за
силни момци кои сакаат доверлив
партнер со нив, во сите свои животни
авантури.

www. m y t i m e. m k
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TOUGH AS YOUR LIFE.
TOUGH AS YOUR STYLE.
TOUGH SOLAR . RADIO CONTROLLED . SHOCK RESISTANT

G-STEEL GST-W130L-1AER

GST-W110-1AER

GST-W110D-1AER
G-SHOCK.EU

GST-W110D-1A
24.990 МКД

GST-W130L-1A
22.990 МКД

GST

Од G-Shock, кој постојано поставува нови стандарди за цврстина,
ни доаѓа G-Steel, часовник со нова структура на заштитните слоеви.
Додека горниот слој од куќиштето изработен од нерѓосувачки челик
му дава моќен изглед и го штити часовникот од гребаници, долниот
слој изработен од смола, ги апсорбира ударите.

GA-700UC-3A
8.990 МКД

GA-700UC-5A
8.990 МКД

GA-700UC-8A
8.990 МКД

www. m y t i m e . m k
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PROFESSIONAL
CONQUEROR
MUDMASTER GWG-1000 & GG-1000

There is always a way! The watches of the MUDMASTER collection
are equipped with sensor technology sealed in a dust- and dirt-resistant

For more information about the
Master of G collections: g-shock.eu

GWG-1000

GG-1000

MASTER OF G
GWG-1000-1A
49.990 МКД

GWG-1000-1A3
49.990 МКД

GWG

G-Shock Mudmaster, колекција создадена за да одговори успешно во
најекстремните услови. Без разлика на каков терен се наоѓате со овој
часовник, тој нема да ве изневери во ниту една прилика.

GG-1000-1A3
22.490 МКД

GG-1000-1A
22.490 МКД

www. m y t i m e . m k

43

LTP-E117G-2A
6.490 МКД

A168WG-9E
2.990 МКД
A168WG-9B
2.990 МКД

RETROCOLLECTION

Инспирирани од 80-те години на
дваесеттиот век, Retro Collection
часовниците на Casio никогаш не
излегуваат од мода. Омилени се кај
љубителите на „уличниот“ моден стил.
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LTP-E118D-7A
4.790 МКД

LTP-E118G-1A
6.490 МКД

LA680WEGB-1A
4.690 МКД
LTP-E140D-7A
5.190 МКД

A500WEGA-1E
4.490 МКД
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ЗА Д У ПРА ВУ В АЧО Т СО
А Н Д Р Е ЈА О Д CA RCL UB.MK
Андреја е тотално вљубен во автомобилите и основач на CARclub.mk,
а воедно е тотално затрескан во G-Shock часовниците и наш драг клиент.
Успешно ги комбинира работата и задоволството, и секој момент
го поминува зад управувачот на некој нов, интересен автомобил.
Погледнете како изгледа еден негов работен ден, а за повеќе најдете
го на Instagram како @zrosgnl.
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CRA178SN02MS
DERVIO
15.990 МКД

CRA178SN04BR
DERVIO
13.590 МКД

MEN / DERVIO

Извонредна изработка, внимание посветено на деталите.
Безвремена класика.

CRA181SRS03BL
POSTIANO
19.790 МКД
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CRA181STU02BR
POSTIANO
17.990 МКД
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PL.15244JBBL/03
DENTON
6.790 МКД

PL.15244JBS/02
DENTON
6.190 МКД

MEN / DENTON

DENTON е часовник со импресивен изглед, флуоресцентни индекси и
отпорност на вода од 5 BAR. Забавата може да почне!

PL.15238JSUBN/13
SQUAD
8.590 МКД

PL.15217JSU/04
LEICESTER
11.790 МКД

PL.15142JSB/61
ESQUIRE
7.990 МКД

www. m y t i m e . m k

49

PJ.26067BLB/01 OUTLAW
2.790 МКД

PJ.26071BLB/01-L
COMBINATION
2.990 МКД

PJ.26048BLE/03-L CHICAGO
3.690 МКД

MEN / JEWELRY

Накитот Police го пренесува урбаниот стил и “уличнот” дух на урбаната
џунгла низ масивни алки и впечатливи приврзоци на огрлиците
изрaботени од квалитетен челик и природна кожа.
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PJ.26066PSS/01 STREET SHARK
2.190 МКД

PJ.26039PSS/01 PLAYER
2.790 МКД

www. m y t i m e . m k

W1005L2 STARGAZER
8.990 МКД

W1008L1 MUSE
10.790 МКД

WATCHES

Прекрасните MUSE часовници претставуваат
стилски успешна комбинација на класичната
елеганција со модерен шик GUESS финиш.

W1041G1 REGENT
7.990 МКД
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W1018L1 TAYLOR
9.790МКД
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UBN84061
3.290 МКД

UBE84080
2.290 МКД
UBB84115
2.790 МКД

LADIES / JEWELRY
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Накитот Guess е еден од омилените брендови на млади,
модно освестени потрошувачи. Доколку сте со младешки
дух и по природа сте авантурист, тогаш новата колекција е
наменета токму за вас!

UBN84002
3.990 МКД

UBB84075-S
2.790 МКД
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DW00100127
CLASSIC BLACK
SHEFFIELD
11.590 МКД

DW00100139
CLASSIC BLACK
SHEFFIELD
10.390 МКД

DW00100148
CLASSIC BLACK
CORNWALL
9.790 МКД

CLASSIC BLACK SHEFFIELD

Часовниците Daniel Wellington го потврдуваат фактот дека
минимализмот е безвременски. Британската едноставност и
префинетост е совршено инкорпорирана во Classic Black Sheffield.

DW00100021
CLASSIC ST MAWES
11.590 МКД

DW00100162
CLASSIC PETITE STERLING
11.090 МКД
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DW00100163
CLASSIC PETITE MELROSE
11.090 МКД

www. m y t i m e . m k

1-1844F LONDON
10.990 МКД

1-1844A LONDON
9.190 МКД

MEN / LONDON

Jacques Lemans нуди голем избор на машки часовници изработени од
високо квалитетни материјали. Од елегантни како London, до спортски,
па секој може да го пронајде своето “вистинско парче време” кое ќе го
вклопи во својот стил. Изборот на Кевин Костнер е токму овој бренд.

1-1645I LUGANO
9.190 МКД

N-207A NOSTALGIA
18.490 МКД

N-210C NOSTALGIA
21.590 МКД

www. m y t i m e . m k
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LP-113I LA PASSION
9.890 МКД

LP-113G LA PASSION
12.290 МКД

LP-113C LA PASSION
9.890 МКД

LADIES / LA PASSION

Гледајќи ја големата понуда на линијата La Passion часовници
за жени, се чини дека целата креативност на Jacques Lemans е
внесена во оваа колекција. Постојаното вложување во дизајнот на
часовниците резултирал со мали ремек - дела.
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LP-116A LA PASSION
15.390 МКД
LP-116C LA PASSION
18.490 МКД

LP-115E LA PASSION
12.290 МКД

www. m y t i m e . m k
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ХУМАНИ И СРЕЌНИ <3
Добриот дизајн е во срцето на асортиманот на производи во MY:TIME.
Секој часовник и секое парче накит е создадено од креативната енергија и идеја која живее во
дизајнерите.
MY:TIME го препознава и талентот на нашите локални дизајнери, и во соработка со нив заедно
создаваме дизајнирани парчиња кои се продаваат со цел да се соберат средства кои ги
донираме во хуманитарни цели.
Во оваа втора по ред хуманитарна акција, ни се придружи Руки Чуки, со големо срце и љубов
кон оние на кои им е потребна помош.
Руки ни направи многу кул дизајн за да направиме прекрасни беџови кои секој ќе посака да ги
вклопи во својот имиџ.

www. m y t i m e. m k

Донирај со купување на овие прекрасно
дизајнирани беџови кои може да ги најдеш во
продажните салони на MY:TIME во ГТЦ, Сити Мол,
Рамстор, Палма мол и Битола по симболична цена
од 300 денари.
Средствата собрани од продажба на овие беџови
се донираат секој месец на www.donacii.mk
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JC1L030M0065
DEVORE INVERNO
12.290 МКД

JC1L030M0055
DEVORE INVERNO
10.990 МКД

LADIES / DEVORE INVERNO

Тој се забележува веднаш, бидејќи го носи впечатливиот
гламур на Just Cavalli. Тој е тој - DEVORE INVERNO.

JC1L032M0105
LOGOFOLLIE
9.190 МКД

JC1L042M0085
SERIE STELLA
9.190 МКД
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JC1L029M0075
ICONA
9.190 МКД
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JCNL00170200 LOGOSHINE
6.790 МКД
JCER00190200 JUST HER
6.190 МКД

JCER00170200 LOGOSHINE
6.190 МКД

JCNL00190200
JUST HER
6.790 МКД

LADIES / JEWELRY

Гламурозната душа на брендот Just Cavalli е
целосно пренесена во накитот. Овие впечатливи
парчиња, често со детали од фауната имаат
храброст да го носат доминантни жени кои
сакаат да остават впечаток со својот имиџ.
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JCBR00210400 JUST TALK
6.190 МКД
JCRG00180307 LINEA LUCE
6.190 МКД

JCER00210400 JUST TALK
6.190 МКД
JCNL00180300 LINEA LUCE
9.190 МКД
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10 ПРАВИЛА ЗА ДА ГО ОДРЖИШ 		
ТВОЈОТ ЧАСОВНИК ВО ТОП ФОРМА
Часовникот не го покажува само времето. Често, тоа е
предмет за кој сентиментално се поврзуваш.
Бидејќи, твојот часовник содржи високо прецизни
електронски и механички компоненти, мора да
внимаваш на него за да обезбедиш негово долгорочно
користење. Не е воопшто тешко да го одржуваш во топ
форма, ако ги следиш овие 10 правила:
1. Одржувај го часовникот постојано чист.
Земи сува мека крпа и отстрани ја насобраната нечистотија,
без употреба на хемиски средства или сапун, кои би можеле
да го оштетат. За чистење на метални, пластични или
гумени ремчиња, може да користиш благ сапун и влажна
мека крпа.
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2. Избегнувај контакт со хемиски средства, како што
се парфем, креми за раце или средства за чистење.
Овие хемиски средства можат сериозно да го оштетат
површинскиот слој на твојот часовник. Агресивната пот исто
така може да влијае врз сјајот и трајноста на куќиштето и
ремчето, бидејќи по сушењето се собираат електролитите
од потта.
3. Никогаш немој да ги користиш копчињата или
круната додека часовникот е изложен на влага.
Така во куќиштето ќе навлезе вода без разлика на неговата
водоотпорност. Ако во куќиштето навлезе вода или се
појави кондензација, часовникот веднаш однеси го во
овластениот сервис. Влагата во допир со механизмот може
да предизвика корозија и трајни оштетувања.
4. Проверувај во која состојба се наоѓаат ремчето и
шнолата на твојот часовник, за да избегнеш негово
паѓање и механичко оштетување.
Во случај на изабеност и попуштање на шнолата или
истрошеното ремче (како последица на постојано
користење), веднаш однеси го на овластен сервис и
распрашај се за замена на истрошените делови. Редовниот
сервис и замената на потрошните делови во овластените
сервиси (батерија, ремче), ќе обезбедат долготрајна
беспрекорна работа на твојот часовник.
5. Не го изложувај часовникот на директно сонце,
екстремно топли или студени места.
При екстремни температури металот се шири и собира
и со тоа се нарушува водоотпорноста на часовникот.
Исто така, долго изложување на сонце може да
доведе до избледување на бојата на часовникот.
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6. Избегнувај магнети.
Изворите на силно електрично поле и статички
електрицитет можат да го оштетат механизмот на
часовникот. Твојот часовник е заштитен од извори на
умерено електромагнетно зрачење, како што се: апаратите
во домаќинството, телевизорот или Wi-Fi опремата, но
никогаш не го оставај до или врз звучник.
7. Не е препорачливо својата радозналост да ја
задоволуваш така што сам ќе го отвораш часовникот,
бидејќи така во него ќе влезе влага и прашина, а може да се
случи да се скрши некој важен дел. Имај во предвид дека,
ако часовникот е отворан од неовластено лице, гаранцијата
престанува да важи!
8. Избегнувај екстремни шокови и удари на часовникот.
Часовникот е конструиран да издржи удари
при нормална употреба.
Освен G-Shock, тие часовници се
најиздржливи и отпорни на удари.
9. Ако имаш часовник на соларно полнење, секогаш
чувај го на место со природна светлина, но не на
директно сонце.
Чувај го на полица покрај прозор, а никако во кутија или
фиока. Часовникот треба секојдневно да се полни од
сончевата светлина.
10. При купување на нов часовник (освен кај оние
со соларно напојување), батеријата која доаѓа со
часовникот е контолна- фабрички вградена во
процесот на производство и нејзиниот век на траење
може да биде покус отколку што е наведено во
спецификацијата.
Доколку батеријата се истроши, погрижи се да ја
замениш што побргу. Не оставај стара или истрошена
батерија во часовникот, може да направи штета.
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SAKK20 GEMMA
4.290 МКД

SAKK28 GEMMA
4.890 МКД
SAKK08 GEMMA
3.590 МКД
SAKK18 GEMMA
4.890 МКД

LADIES / JEWELRY

Нежен и елегантен, но истовремено впечатлив, е главното
обележје на накитот Morellato. Овие елегантни парчиња
накит изработени од висококвалитетен челик се омилени кај
девојките кои преферираат едноставни мoдни додатоци.
71

SD0373 MAGIC FOX
1.790 МКД

SD0375
MAGIC ELEPHANT
1.790 МКД

SU3040
PORTACHIAVI CLASSIC
1.890 МКД

SD8418
TENDENCE HEART
2.390 МКД

SD8414
TENDENCE FLOWER
2.390 МКД

SU3037 CLASSIC
2.390 МКД
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R3273803002
890 COLLECTION
11.990 МКД

R3271804001
TRAVELLER
14.990 МКД

MEN / 890

Sector No Limits е лидер во италијанската индустрија за
спортски часовници. Овие часовници се наменети за мажи
кои го сакаат предизвикот и никогаш не се предаваат.

R3251509001
3.690 МКД

R3251504003
TRAVELLER
14.990 МКД
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R3271797002 480
13.990 МКД
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BANDY. STAINLESS STEEL. LEATHER

SZV28
2.390 МКД

SZV29
2.190 МКД

MEN / JEWELRY

Претставете ги личните предизвици, непобедливоста,
интегритетот и слободниот дух преку италијанскиот дизајн
кој се вика Sector. Уникатен, моден машки накит изработен
од медицински челик.
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SZV34
2.390 МКД

SZV33
2.390 МКД
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ES109211001
NEW CLASSICS
8.490 МКД

ES109211003
NEW CLASSICS
8.490 МКД

MEN / NEW CLASSICS
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Овие часовници се дестинација за мажите кои сакаат да
комбинираат елегантен аутфит со софистицирани модни
додатоци. Од безвременски и класични до современи модели,
овие часовници го комплетираат изгледот на секој маж.

ES108801002
RAMADAN
9.590 МКД

ES108791004
ESSENTIALS
8.490 МКД

ES108241006
COLLECTION
10.990 МКД
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ES109482001
ENERGETIC LEISURE
7.390 МКД

ES109602005
ENERGETIC LEISURE
7.390 МКД

LADIES / ENERGETIC LEISURE

Како олицетворение на слободниот дух, овие часовници
ја редефинираат уметноста за мерење на времето и ја
претвораат во квалитетни и елегантни модни додатоци.

ES109032006
DREAMSTATE
7.390 МКД
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ES109242002
ESSENTIALS
10.990 МКД
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ГТЦ / +389 23225666
Кеј 13-ти Ноември;
Приземје - локал 325

RAMSTORE MALL / +389 23113519
Св. Кирил и Методиј, бр.13;
Приземје - локал G-28

SKOPJE CITY MALL / +38923091333
Љубљанска бр.4;
Приземје - локал 126А

PALMA MALL ТЕТОВО / +38944377792
Скопски пат 8;
Приземје - локал 9

КУМАНОВО / +38931377221
Маршал Тито, 1/1

ГОСТИВАР / +38942288686
Браќа Гиноски бр.2/3
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ТЕТОВО ЦЕНТАР / +38944353315
Јане Сандански бр.111/1-1

CON TAC T@ M Y T IME.MK

БИТОЛА / +38947212177
Маршал Тито бр.42;
Широк Сокак
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СТРУГА / +38946787828
Маршал Тито 1/1

OUTLET

OUTLET

КАВАДАРЦИ / +389043377880
Пано Мундаров 1/1

Т.Ц. БЕВЕРЛИ ХИЛС / +38923222651
Народен Фронт бр. 1/1, сутерен

АЕРОДРОМ / +38922401300
Јане Сандански бр. 79а/1-013
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