Пазар

ИМБ Млекара а.д. Битола е апсолутен лидер на
домашната млекарска индустрија во Република
Македонија. Долгата традиција заедно со
современата технологија и постојаното
унапредување на производните капацитети
овозможуваат Бимилк секојдневно да ги задоволува
потребите на милион потрошувачи.
ИМБ Млекара Битола
покрива 40% од
целокупното производство
на млеко во Македонија.
Од вкупното
производство на Бимилк,
90% се пласира на
домашниот пазар, а 10% на
странскиот пазар.
Дневното производство
на млекарницата е 150.000
литри млеко, што претставува
60% од вкупното производство
на млеко во Македонија. Бимилк
секојдневно од повеќе од 1.500
млекопроизводители откупува
млеко со висок квалитет, што
овозможува производство на
висококвалитетни млечни
производи и нивно доставување
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до потрошувачите широко низ земјата.
Во Бимилк се вработени околу 200 луѓе.
Целокупната структура ја сочинуваат повеќе
сектори кои заедно успешно функционираат:
Суровински сектор, Дистрибуција и логистика,
Контрола на квалитетот, Производство, Продажба,
Сектор за набавка, Маркетинг,
Секторн за човечки ресурси,
ИТ сектор.
Секојдневно во
компанијата пристигнуваат
над 130.000 литри млеко за
преработка, а на годишно
ниво преработува 3,7 милиони
литри.

Достигнувања

Успехот на компанијата зависи од
луѓето што раководат со неа.
Бимилк е компанија која е богата со
високо стручни, способни и
квалитетни кадри, а на чело на
компанијата има генерален директор,
кој покрај грижата за вработените,
успешно ја води компанијата во
согласност со поставените цели.
Со континуирано воведување на
нова опрема и модернизација на

технолошките процеси, Бимилк ги следи светските
достигнувања на млекарската технологија.
Контунуирана предност на пазарот се постигнува
благодарение, пред се на стандарно високиот
квалитет на производи и современи дизајни, нови
видови на пакувања, а потврдата за успешеното
работење се и бројните признанија.
Голем допринос за врвниот квалитет на
суровината, технологијата за работа и
производството е постигнат со
имплементирањето и одржувањето на НАССР
сертификатот.
Постојаното подобрување на квалитетот и
зголемувањето на обемот на производството, како
и континуираната модернизација, ја потврдува
лидерска позиција на Бимилк на пазарот за млеко и
млечни производи на нашите простории. Врвен
квалитет и контрола на суровината, како и
постојана контрола на готовите производи
претставува предуслов како Бимилк би се вклучил
и на светскиот пазар како производител со
препознатливи марки и квалитет на своите
производи.
Во Бимилк посебно се обрнува внимание на
производителите на млеко. Секоја година
компанијата организира Ден на млекото и
програма за своите најуспешни кооперанти. За таа
цел организира прослава за повеќе од 100 луѓе, со

вредни награди и незаборавно дружење.
Најголем испорачувач на млеко на Бимилк е ЗК
Пелагонија.

Историјат

Малку повеќе од пола век, 1952 година во Битола
формирана е првата млекара во Македонија, ИМБ
Млекара Битола. Континуираното унапредување и
вложување во фабриката, нејзина модернизација и
проширување доведоа да Бимилк прерасне во
компанија која е достојна да се приклучи кон
најголемата млечна групација Danube Foods Group.
Како дел од групацијата Бимилк постави силна
структура во производството и дистрибуција на
секогаш свежи и квалитетни млечни производи.
Бимилк и понатаму непрекинато зајакнува со
својата конкурентност на домашниот и странскиот
пазар.

Производ

Во продажба се наоѓаат голем број на производи:
свежо млеко, стерилизирано млеко, чоколадно
млеко, павлака, јогурт, Вита јогурт, сирења,
кашкавали, путер.
Од вкупното месечно откупено млеко Бимилк
произведува 30% кисело млечни производи, 10%
сирења, 20% свежо млеко и 40% стерилизирано
млеко.
Бимилк посветува големо внимание на следење
на квалитетот на млекото. После молзењето,
млекото се складира под соодветни услови. Во
најкус рок а најдолго два сати после молзењето,
млекото се лади на температура од 4 степени
целзуисови. Ладењето се врши во специјален
разладен уред - лактофризер. После
задолжителната анализа и потврда за квалитет за
млекото во цистерни, кои ја одржуваат
температурата на млекото, се транспортира до
Бимилк, каде по стручната анализа и потврдата за
исправноста и квалитетот на млекото се
преработува до финалниот производ и се
транспортира до продавниците-потрошувачите.

Скорешен развој

Во Бимилк континуирано се реализираат
инвестиции кои овозможуваат неопходна
модернизација на производството, подобрување на
квалитетот и количини на сирово млеко, како и
најважно сигурност во врвниот квалитет на
производот.
Бимилк во последните две години вложи 10
милиони евра во унапредување на квалитет и
зголемен обем на производство. Процесот на

инвестирање продолжува паралелно со развојот на
нови производи и унапредување на постоечките.
Вложувањата отпочнаа со кооперантите - фармери,
и продолжува со вложување во процесот
собирање млеко до рампата и вложување во
производството.
Компанијата има 1.500 кооперанти од кои
добива млеко. Во некои од нив, во поголемите
фарми Бимилк инвестира над 300 лактофризери (за
чување млеко) и молзна опрема, истовремено
поставувајќи најстрог критериум за прием на млеко.
Сите фармери на Бимилк се обучуваат, што
резултира производство на млеко по европските
стандарди. Во текот на 2008 година Бимилк

инвестира во т.н. ладен ланец, вклучувајќи и
разладни витрини, полици во продавниците и
соодветни транспортни возила.
Бимилк е партнер на општествотот кој тежнее
кон многу важни цели - одржување и промовирање
на здрав живот.

Промоција

Промотивната кампања на Битолска Млекара за
брендот Бимилк содржи активности на АТЛ
маркетинг, односно застапеност во печатените
медиуми (Дневник, Вест, Факти, Семеен Магазин,
Убавина и Здравје, Лајф Магазин и други),
електронските медиуми (Канал 5, Сител, Sky Net,
Алсат ТВ, ТВ Тера, ТВ Нова, ТВ Кисс и ТВ М),
радиото (Радио Бубамара), како и outdoor
активности. Бимилк ги промовира своите
производи со 24-часовна рекламна порака на
светлосни панели и рекламни ѕидови на
најдобрите локации.

Вредности на трговската марка

Бимилк е најголема компанија на домашната
млекарска индустрија, со најмодерна технолошка
опрема, која ги следи современите трендови и
настојува да ги задоволи највисоките критериуми
на квалитет за производство. Таа доминира со
силни брендови кои ја поддржуваат продажбата и
непосредната комуникација со потрошувачите. Во
склад со тоа постои сектор маркетинг кој се
занимава со комуникација на потрошувачите.

ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

Bimilk
Препорачлива дневна доза на калциум за лица
до 50 години старост изнесува 1.000 мг. а таа
доза е задоволена со 3 чаши Бимилк млеко.
За лица постари од 51 година се препорачува
доза од 1.200 мг.калциум, отприлика колку еден
Вита јогурт од 250 гр. и три чаши млеко Бимилк.
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