воведување на уште три нови производи:
Бекутан крем и млеко за сончање со SPF 50 и
Бекутан млеко после сончање.

Производ

Пазар

Бекутан е колекција со врвен квалитет, наменета
за нега на детската кожа уште од првиот ден од
раѓањето. Таа е производ на Алкалоид АД
Скопје, компанија која на пазарот е присутна
повеќе од 70 години, нудејќи производи кај кои
синергијата на долгогодишната традиција и
врвниот квалитет се препознава и преферира
не само кај домашните, туку и кај
потрошувачите на многу странски пазари.
Бекутан колекцијата има традиција повеќе
од 30 години. Довербата кон овој бренд веќе
три децении се пренесува од генерација на
генерација, а со гордост може да се каже дека
најголем придонес за тоа има беспрекорниот
квалитет на производите.

Достигнувања

Бекутан е убедливо најпознатиот и
најраспространетиот бренд од козметичкиот
асортиман на Алкалоид АД. Во Македонија,
колекцијата Бекутан е апсолутен лидер на
пазарот. Производите од овој бренд се прв
избор и на потрошувачите во Босна и
Херцеговина, а одлично се продаваат и во
Хрватска, Црна Гора, Србија, Косово и
Словенија, што говори дека Бекутан е
изграден бренд и во меѓународни размери,
имајќи ги предвид сите аспекти кои ја
прават неговата вредност: традиција,
постојан квалитет,
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високо ниво на препознатливост кај
потрошувачите, дистинктивност, кредибилитет,
лојалност.

Историјат

Алкалоид АД Скопје започнува со производство
на козметика во 1972 година, а минатата, 2008
година, Бекутан го прослави својот 30-ти
роденден.
Во своите почетоци во 1978 година,
колекцијата содржела: Бекутан шампон, масло,
пенливо средство за капење, пудра и крем.
Подоцна се воведени Бекутан млекото, пастата
за заби, сапунот, Бекутан чајот за доенчиња и
Бекутан влажните марамчиња. Во летото 2008
година, 30-годишниот јубилеј на Бекутан е
одбележан со лансирање нов
производ - Бекутан бебешки
пелени, кои со сите свои
атрибути се вклопуваат во
препознатливиот Бекутан
квалитет. Наскоро се
планира и

Бекутан детскиот крем е убедливиот лидер во
колекцијата со продадени над 40 милиони
пакувања. Со оригиналната рецептура и
технологија, пред три децении започна и
успешната приказна на Бекутан.
Проширувањето на Бекутан палетата и
воведувањето нови комплементарни производи
во Бекутан портфолиото секогаш се одвивало
во соработка со клинички специјалисти од
областа на педијатријата и дерматологијата.
Сите производи од Бекутан колекцијата во
целост се приспособени кон потребите на
чувствителната кожа на новороденчињата и
децата, а нивната основна формулација е
исклучително блага и нежна. Така ја негува,
штити и зајакнува одбранбената функција на
кожата. Една од основните карактеристики на
Бекутан производите е приспособената PH
вредност на физиолошки здравата кожа, со што
се обезбедува комплетна хигиена и нега, без
опасност од исушување и презаситеност, дури и
при честа употреба.
Во согласност со ваквите строги нормативи
се изработени и дизајнирани и Бекутан
бебешките пелени кои се анатомски обликувани,
со еластични ленти на грпчето и странични
бариери кои ги следат движењата на детето и
ја подобруваат ноќната функција на пелената.
Тие се со две апсорбирачки јадра, поголем
процент на природни материјали и лосион со
витамин Е.
Квалитетот е препознатливиот атрибут и на
Бекутан влажните марамчиња кои не содржат
алкохол, а вградениот екстракт од камилица и
уникатната хидрантна емулзија обезбедуваат
хигиена, тонизација и нега и на
најчувствителната детска кожа.

Бекутан производите се клинички и
дерматолошки тестирани. Нивниот состав е
единствена комбинација на суровини од врвен и
потврден квалитет кои се во согласност со
европските нормативи за квалитет на
производи наменети за нега на најмладите.
Изработени се по уникатна рецептура која
обезбедува максимална нега и заштита на
кожата.
Поврзувањето на традицијата и квалитетот
се основата на развојната стратегија на
Алкалоид АД за брендот Бекутан. Составен дел
на таквата визија е и претстојното воведување
на Бекутан палетата за сончање на најмладите,
како и почетокот на реализацијата на
долгогодишната иницијатива за редизајн на
колекцијата, како нова фаза во надградбата на
веќе докажаната традиција на овој бренд.

Скорешен развој

Како компанија Алкалоид АД постојано
инвестира во своите ресурси и во
истражувачката дејност. Производството во
козметичкиот сегмент се одвива во согласност
со стандардите за квалитет ISO 9001 и ISO
14001, а наскоро се планира воведување и на
GMP стандардите за добра производствена
практика во оваа индустрија.
Работејќи во сегментот во кој е најдобро
докажан, Алкалоид АД неколку години работеше
на развојот на две нови формулации на детски
кремови кои се лансираа во 2009 година:
Бекутан детски витамински крем и Бекутан
заштитен детски крем со цинк оксид.
Бекутан детскиот витамински крем е
единствена формулација наменета за
секојдневна нега на бебешката кожа, особено во
делот околу препоните. Клинички е потврдено
дека може да се користи уште од првиот ден
по раѓањето и е максимално безбеден - не
содржи борна киселина. Неговата посебност и
ефикасност ја даваат витамините А и Е кои ја
хранат кожата и ја одржуваат нејзината
еластичност, како и маслото од невенов цвет,
кое ги смирува црвенилото и иритациите, а
истовремено ја храни и регенерира кожата.
Бекутан детскиот витамински крем негува на
благ и природен начин, а клиничките испитувања
ја потврдија неговата ефикасност уште во
првите 24 часа од употребата.
Бекутан заштитниот детски крем со цинк
оксид го помага заздравувањето на

иритираните и
воспалените делови на
бебешката кожа. Како и
другите производи од
колекцијата, може да се
користи уште од првиот
ден по раѓањето. Содржи
екстракт од алое и
д-пантенол кои ја
хидратизираат, смируваат
и штитат кожата од
надворешните иританси.
Посебноста на Бекутан
заштитниот детски крем
со цинк оксид и неговата
моќ во спречувањето на
појавата на црвенило,
осип и иритации
произлегува токму од
цинк оксидот кој е
присутен во секоја клетка
и е неопходен за
нејзиното нормално
функционирање.
Во согласност со
слоганот „Нежно уште
од првиот допир“,
развојниот тим на
Алкалоид АД подготвува
повеќе новини во
брендот Бекутан,
следејќи ги современите
трендови, при што
продолжувањето на
успешната и безбедна
приказна за Бекутан
претставува најголема
одговорност.

Промоција

Врвниот квалитет на Бекутан линијата, нејзината
безбедност и високиот степен на
препознатливост, во комбинација со
максималната доверба, се основите во
комуникацијата со потрошувачите. Вкупниот
имиџ на овој бренд во кој се препознава силна
емоционална поврзаност која асоцира на
детството, се комплетира со слогани и
промотивни кампањи фокусирани на негата и
грижата за најмладите уште од првиот ден.
Бекутан колекцијата е препорачана од
Здружението на педијатри на Македонија.

Вредности на трговската
марка

За еден бренд да опстане на пазарот долг низ
на години, најбитна е довербата на
потрошувачите, а таа може да се стекне и да се
задржи единствено кога производот гарантира
врвен и постојан квалитет. Истражувањата
покажуваат дека токму тоа е една од главните
причини зошто Бекутан производите се
употребуваат за нега на сите возрасти, посебно
кај оние со чувствителна кожа. Годините на
доверба и докажувања преку квалитетот, за
потрошувачите се најсилните фактори со кои
Бекутан колекцијата се позиционира на исто
рамниште со најголемите светски брендови од
оваа категорија производи.

www.becutan.com.mk
ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

Becutan
Досега се продадени повеќе од 40 милиони
пакувања на Бекутан детскиот крем.
Во 1978 година, Бекутан портфолиото
содржело 5 производи (шампон, масло, пудра,
крем и пенливо средство за деца), а 2009
година се комплетира со вкупно 13, односно 18
производи.
Во 2008 година, Бекутан го доби признанието
за Супербренд за Босна и Херцеговина.
Сите Бекутан производи се дерматолошки и
клинички тестирани.
Бекутан колекцијата е препорачана од
Здружението на педијатри на Македонија.
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