Пазар

Алкалоид АД Скопје е една од најуспешните
компании во Република Македонија со традиција
подолга од 70 години. Успешната приказна за овој
фармацевтски гигант почнува скромно, во
далечната 1936 година, и во изминативе децении
на јакнење и подем, Алкалоид АД прераснува во
модерна фармацевтско-хемиска индустрија со
богата производна палета, препознатлива не само
во земјата, туку и во странство.
Алкалоид АД Скопје денес е бренд,
меѓународно етаблиран како проверен, сигурен и
потврден производител и партнер во сферите на
фармацијата, козметологијата, хемијата и
билкарството. Асортиманот на Алкалоид е
присутен на пазарите во повеќе од 28 земји во
светот, меѓу кои и земјите на ЕУ и САД. Неговите
13 подружници, во исто толку држави, се во
функција на зацртаната стратегија на Компанијата
за континуиран раст во сите сегменти на
работењето, освојувањето нови пазари, јакнењето
на брендот и ширењето на бизнисот.

Достигнувања

Успешната приказна на македонскиот лидер во
фармацевтскиот сектор се темели на постојани
вложувања во технологии, опрема, кадар... Само во
последните 20 години, посветеноста на
перманентниот развој резултираше со инвестиции
од над 70 милиони евра во производни погони,
контрола на квалитетот, лаборатории и складишта сето тоа во согласност со строгите норми за
Добра Производна Практика (GMP).
Алкалоид, како генеричка фармацевтска
компанија, и неговите производи, редовно и
успешно ги минуваат контролите на светски
реномираните Pfizer, F. Hoffmann La Rosche, SanofiAventis, GMP инспекциите на словенечкото и
романското Mинистерство за здравство, како и
јорданската Aдминистрација
за храна и лекови. Од
особено значење е
Сертификатот за
усогласеност со барањата
за Добра Производна
Практика од MHRA
(Medicines and Healthcare
Regulatory Agency) од
Велика Британија, со која
Алкалоид се здоби со право
на пласман на производите
на пазарите во ЕУ и
пошироко. Компанијата
исто така успешно ја мина и
пред-инспекцијата од страна
на американската FDA.
Гордост на Компанијата е
патентирањето сопствена
формула (за препаратот
Novamorf) во САД.
Исклучително значаен
проект, вреден над два
милиона евра, е
имплементацијата на SAP
системот, светскиот лидер во
обезбедување ERP решенија, за
целосно синхронизирање на
сите сегменти во
корпоративното работење,
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која постои и работи на поддржување на проекти
од сферата на фармацијата, медицината и науката и
во моментов стипендира 62 талентирани студенти
по медицина и фармација.
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Од првите производствени капацитети кои
претставуваa никулец на една нова стопанска
гранка не само на македонски простори, туку и во
поширокиот регион, во својот подем
Алкалоид АД, минува низ неколку
развојни етапи. Најкрупниот
инвестициски циклус почнува во 1996
година со стартот на изградбата на
новата фабрика за цврсти дозни
форми. Квалитативно нов исчекор во
овој период е соработката со
Европската банка за обнова и развој
(EBRD) и Меѓународната финансиска
корпорација (IFC). Со крупните
инвестиции во последните две
децении, македонскиот фармацевтски
бренд фаќа чекор со светски
признатите производители на лекови.

Производ

Алкалоид АД како бренд и неговите производи со
својот квалитет стануваат сè попрепознатливи, а
доказ за тоа, секако, е изборот на Кафетин и
Бекутан за супербрендови во своите категории на
неколку пазари.
Стратегијата на Алкалоид АД во сегментот
фармација е насочена кон проширување на
портфолиото и специјализирање на производната
палета за определени фармако-терапевтски групи,
кои глобално ќе ја зајакнат неговата позиција на
пазарите.
Развојните планови во сегментите - хемија,

козметика и билкарство, се темелат на
перманентни технолошки унапредувања,
одржување на врвен квалитет и задоволување на
потребите на потрошувачите. Новите производи
неодамна воведени на пазарот, како и досега, ќе се
базираат на промоција на вистинските вредности.

Скорешен развој

Визијата на Алкалоид АД е да се развива како
извозно ориентирана фармацевтска компанија која
произведува и застапува генерички лекови со
врвен квалитет, применувајќи најсовремени
технологии на производство и деловни стандарди,
со стабилна позиција во земјите каде е присутен,
отвореност кон нови пазари, како и проширување
и продлабочување на деловната соработка со
светски познатите мултинационални компании.
Генералната определба на менаџерскиот тим
за континуирано инвестирање, како услов за
опстојување и што подобро позиционирање на
светскиот пазар, освен со вложувања во
технологии и опрема, се проширува и на полето

на науката и истражувањата.
Во функција на мотото
„Здравјето пред сè“ е и зголеменото
ниво на инвестирање во развојни и
истражувачки проекти, каков што е
Договорот за соработка со
меѓународно реномираниот
Институт „Руѓер Бошковиќ” од
Загреб, Република Хрватска. Алкалоид
воспостави и блиска соработка со
Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј”, уверен дека традицијата и
искуството, заедно со практичните
знаења и младите сили, ќе
резултираат со реализација на
заеднички цели на академската и
бизнис заедницата.
Ваквата стратегија на Алкалоид
АД годинава продолжува со
отворањето на новиот Институт за
развој и контрола на квалитетот,
дизајниран во согласност со
највисоките стандарди за Добра
Производна Практика. Неговото
формирање првенствено претставува
додадена вредност на лековите, од
аспект на развој и воведување нови
технологии и методи, како и исчекор
во постојаното подобрување и
задоволување на најстрогите барања
на европските и американските
регулаторни органи, што несомнено
претставува уште една дополнителна конкурентна
предност. Во Институтот се инвестирани близу
девет милиони евра, додека инсталираната
најсовремена лабораториска и пилотпроизводствена опрема треба да овозможи развој
на нови, модерни форми на генерички лекови.

лекарите и, се разбира, консументот на лекот.
Најпрепознатливиот производ од козметичката
линија на Алкалоид АД, брендот Бекутан, под
слоганот „.0Нежно уште од првиот допир”, во
комуникацијата со потрошувачите се потпира на
врвниот квалитет, сигурноста и долгогодишната
традиција. Со едиција на органските Good Nature
чаеви, Компанијата е македонски лидер во
производството на нетретирана и сосема
природна храна, креирана во строго контролирани
меѓународно сертифицирани услови за органско
производство, потврдени и од светски признати
авторитети од ЕУ, САД и Јапонија.

Вредности на трговската марка

Брендот Алкалоид е препознатлив за
потрошувачите во регионот и пошироко. Врвниот
квалитет, ефикасноста и безбедноста, како и
ценовната достапност, се носечките
карактеристики на имиџот на целокупното
производствено портфолио на Компанијата, кое е
синергија на традицијата од над 70 години и
најновите научно-технолошки достигнувања.
Потрошувачите, несомнено, ја перципираат и оваа
додадена вредност и за нив брендот Алкалоид е
синоним за максимална доверба.
Покрај градењето водечки бренд во
фармацевтската индустрија во регионот, Алкалоид
успешно гради бренд како работодавач и успешен
пример за корпоративно управување на
општествено одговорна компанија.
Високата вредност на брендот Алкалоид и на
неговите производи кај потрошувачите, е
верификувана со многу признанија и награди, и
претставува одлична основа за надградба и
проширување на веќе потврдените вредности.

www.alkaloid.com.mk

Промоција

Алкалоид АД, како фармацевтска компанија,
континуирано го јакне својот бренд и станува сè
поатрактивна, а квалитетот на сè побогатото
портфолио е препознатлив исто како и
корпоративниот слоган - „Здравјето пред сè”.
Алкалоид АД во последниве неколку години
квалитативно го забрза развојот на целиот OTC
бизнис, во кој лидерската позиција ја има Кафетин
со неговите екстензии. Во земјите каде не е
можно да се користат ATL кампањи во
промоцијата на лекови, Алкалоид АД се фокусира
на BTL промоцијата по аптеките. Во оваа функција
е и веб страницата www.caffetin.com.mk, со која се
воведе нов, интерактивен однос меѓу
производителот, фармацевтот во аптеката,

ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

Alkaloid
Кафетин и Бекутан се најпрепознатливите
македонски брендови во странство.
Кафетин е прогласен за Супербренд во Србија
во 2006 година, а тоа признание го добива и за
пазарот на Босна и Херцеговина во 2008.
Бекутан е супербренд во Босна и Херцеговина
во 2008.
Алкалоид АД е единствениот сертифициран
производител на органски чаеви во Република
Македонија.
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