
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, Sanofi-
Aventis, 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, 

намалување на трошоците и поефикасно 
производство.

Според истражувањата на 
престижниот CEE Business Magazine, 

Алкалоид е 6-то 
рангирана фармацевтска 
индустрија во регионот. 

Алкалоид АД е 
општествено одговорна компанија 
која секогаш се залага за 
подобрување на здравјето на секој 
поединец, а со тоа и за 
поквалитетен живот. Истовремено, 
таа е потврден партнер на 
македонското здравство и 
македонската фармација. Во насока 
на вложувањето во научната и 
истражувачката дејност - заложби 
кои се трасирани од патронот на 
модерната фармација и 
долгогодишен прв човек на 
Компанијата, е основана 
Фондацијата „Трајче Мукаетов” 

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. 

 
Историјат
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, 
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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.

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 пилот-
производствена опрема треба да овозможи развој 
на нови, модерни форми на генерички лекови.

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, 

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


	16
	17


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Adobe Gray - 20% Dot Gain)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.20
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.20
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'radin'] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Adobe Gray - 20% Dot Gain)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.20
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.20
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'radin'] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


