Пазар

Краш, прехранбена индустрија, АД Загреб е
најголемиот производител на кондиторски
производи во југоисточна Европа. Во текот на
својата, речиси стогодишна историја, Краш ја зазема
лидерската позиција на производител на слатки во
сите три групи на кондиторски производи: какао
производи (чоколади и десерти), брашненокондиторски производи (бисквити, вафли и колачи) и
бонбонски производи (бонбони и гуми за џвакање).
Од своите успешни почетоци до денес, Краш
внимателно ја развива традицијата на производство
којашто се базира на врвен квалитет и богатство на
асортиман на производи. Производството на Краш
надминува 30.000 тони кондиторски производи, од
коишто повеќе од половина се пласира на
хрватскиот пазар. Речиси половина од вкупната
продажба се реализира на извозните пазари во
Америка, Австралија, Канада, Блискиот Исток, средна
и западна Европа, како и земјите на југоисточна
Европа.

Достигнувања

Краш е модерно организирана компанија која
успешно се прилагодува на современите пазарни
предизвици. Долгорочната политика на вложување
во развој и производство е темел на успешниот
развој на Друштвото. Конкурентната предност на
Краш е во силата на бројните брендови наградувани
за нивниот квалитет со многубројни домашни и
меѓународни признанија, како и со довербата на
генерации на потрошувачи. Плановите за развој на
Краш се насочени кон силна извозна ориентација, со
акцент на засилување на водечката позиција на
регионалните пазари. Високите очекувања при
остварување на поставената цел се базираат на
богатото искуство и високо мотивираните човечки
потенцијали, креативно насочени кон развојот на
компанијата. Работењето на Краш се одвива со
примена на етички принципи и одговорен однос кон
околината во која работи фирмата.

основани во Словенија, Босна и Херцеговина, Србија,
Македонија, Словачка и Чешка. Краш поседува и
сопствена малопродажна мрежа на познатите Краш
бонбониери, а од неодамна на регионалниот пазар
се почна со отворање на Чоко барови со понуда на
ексклузивни чоколадни деликатеси.

Производ

Историјат

Историјата на Краш започнува во 1911 година кога
во Загреб беше основано индустриското
производство на кондиторски производи во
познатата фабрика Унион. Врвните чоколадни
производи набргу станале омилен десерт на
царевите и благородниците, па на Унион му беше
доделена ласкавата титула на царски и кралски
добавувач за палатата во Виена. Во текот на
годините на развој, Унион се здружува со другите
производители на слатки, и во педесеттите години
на минатото столетие настанува Краш, којшто набргу
после основањето ја презема позицијата на најголем
производител на кондиторски производи во
југоисточниот дел од Европа.
Од 1992 година, Краш е во сопственост на мали
акционери. Покрај матичното производство
сместено на локацијата Максимир, Краш е и
сопственик на фабриката Мира, Приједор,
најголемиот производител на бисквити и вафли во
Босна и Херцеговина. Комерцијалното работење на
Краш се одвива по пат на сопствени подружници

Во текот на речиси сто години долгата традиција на
производство, Краш развил богата палета на
разновидни слатки. Квалитетот на производите на
Краш е препознаен и од македонските потрошувачи
кои со наградата Супербрендс ја искажаа својата
доверба на следните производи:
Бајадера
Веќе со години, еден од најомилените слатки
производи во регионот. Познат е на 97% од
хрватските потрошувачи, најпродавана бонбониера
во Босна и Херцеговина, а исклучително добар имиџ
и продажба на значителна количина се остварува и
на пазарите на Словенија, Македонија, Србија и Црна
Гора. Во последно време, продажбата на Бајадера е
во сé поголем пораст и на пребирливите
прекуокеански пазари, во Соединетите Американски
Држави, Канада и Австралија. Квалитетот на Бајадера
е потврден и со бројни признанија. Има освоено
повеќе златни медали Monde Selection, како и
големата златна медала на Загрепскиот велесаем и
саемот во Нови Сад. Бајадера е првиот производ
којшто во 1997 година ја доби ознаката „Изворно
хрватско“ којашто Хрватската стопанска комора ја
доделува на производителите на оригинален,
единствен состав, со висок и постојан квалитет.
Дорина
Лидер е во категоријата на чоколадо на
хрватскиот пазар и водечки извозен бренд на Краш.
Денес, чоколадите на Дорина можат да се најдат на
рафтовите во сите земји на поранешна Југославија,
во Чешка, Словачка, многу земји на источна и средна
Европа, како и во САД, Канада и Австралија.
Потрошувачите знаат дека брендот Дорина е
гаранција за квалитет и врвен вкус. Според
независното истражување Product Group Manager од
2007 година, Дорина го држи високото трето место
на списокот на најсилните брендови на стока за
широка потрошувачка во Хрватска. За довербата која
потрошувачите ја укажуваат на Дорина сведочи и
наградата Trusted brands на списанието Reader's
Digest, којашто чоколадите на Краш ја освоија во
2007 и 2008 година.
Домаќица
Синоним е за фино, чоколадирано чајно печиво.
Тајната на успехот на Домаќица е во спојот на
крцкаво печиво и богат слој на 23% врвно темно
чоколадо на Краш. Дека Домаќица со квалитетот на
производот може успешно да се носи со
конкуренцијата на пребирливиот светски пазар,
докажуваат продажните резултати на пазарите на
европските и прекуморските земји.

Скорешен развој

Како лидер во производството на кондиторски
производи, секоја година Краш лансира бројни и
нови иновативни производи, подготвени во
согласност со светските трендови на кондиторско
производство. Во текот на 2008 и 2009 година,
посебно внимание беше посветено на производите
за младата популација, како и на оние кои,
благодарение на функционалните карактеристики, се
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вклопуваат во сé поприсутниот тренд на здрава
исхрана:
Животинско царство
Програмата Животинско царство има 70 години
долга традиција и е еден од најзначајните производи
на Краш наменети за деца. Во текот на 2008 година,
спроведено е ребрендирање и лансирање на новиот
концепт на Животинско царство. Тој голем проект
вклучуваше редизајн на албумот, сликичките и
пакувањето на чоколадото. Програмата е
надополнета со чоколадирани јајца со фигури на
животни како екстензија на брендот. Новост во
промоцијата на брендот се однесува на
поставувањето на Животинско царство на Facebook
со што Краш стана првата хрватска компанија со
апликација на оваа популарна интернет општествена
мрежа.
Кики
Новиот Кики бренд ги вклучува Кики карамелите
и Кики гумените бонбони направени по мерка на
телни
децата. Со вистинско овошје, одбрани растителни
екстракти и со додаток на витамини и
минерали, тие претставуваат вистинско
освежување во понудата на детски слатки.
Кики бонбоните се создадени со модерни
производствени процеси, во строго
контролирани услови и во согласност со
најновите прехранбени трендови. Вкусни и
забавни, претставуваат нова генерација на
бонбони.
Бронхи
Бронхи Оригинал е наследник на
досегашната Бронхи карамела, присутна на
тура
пазарот веќе 80 години. Единствената рецептура
е одредена со препознатливиот освежувачки
вкус на оваа карамела и содржи растителни
нис
екстракти на лековити растенија ликорис и анис
те
познати по благотворното дејство на дишните
органи и органите за варење. Бронхи Ice е новитет
овитет
во рамките на брендот Бронхи, наменет
првенствено за помладите потрошувачи. За
интензивно свеж вкус, којшто ги „отвора“ дишните
патишта заслужна е комбинација на ментол и
еукалиптус, а за специфичната арома додаток на
комбинација од 15 ароматични медитерански
растенија.
Во Краш систематски се работи на унапредување
на брендовите како што се Griotte, Fontane - ледени
коцки, Наполитанки, Крашуљак и Крашотица, Petit
Beurre, Тортица и бројни други производи на
програмата на Краш.

Промоција

Цврсто дефинираната маркетинг ориентација е
составен дел на севкупниот развоен пат на Краш.
Следењето на светските трендови во кондиторско
производство, како и нивото прилагодување кон
желбите и потребите на потрошувачите,

најпозна
најпознатите
светски производители на слатки.
Благ
Благодарение
на севкупните заложби, Краш во
т
текот
на целата своја историја успешно ја
г
гради
и одржува регионалната лидерска
п
позиција
која ја задржал и во услови на сé
п
поприсутната
глобализација на пазарот.
Деловните планови на Краш се насочени
ко дополнително засилување на
кон
кон
конкурентноста
на домашните и странските
ппаз
пазари, како и кон засилување на своите деловни
аакти
активности
врзани за остварување на што е
мож поголемо задоволство на корисниците и
можно
потр
потрошувачите
на Краш.

Вредности на трговската марка
Вре
В

резултираше со
рошувачи пораснати со
генерации на потрошувачи
производите на Краш.
Краш е првата компанија која започна со
огласување на телевизија, а во текот на сите години
на работа многу е вложено во развој на разни
облици на маркетинг комуникација, со цел
систематско негување на односите со
потрошувачите.
Производите на Краш се поддржуваат со силни
маркетинг активности со кои, преку различни облици
на медиумска промоција и активности за
унапредување на продажбата, се осигурува
информираноста и интересите на потрошувачите.
Долга низа на години Краш и самостојно
настапува на специјализирани кондиторски и
прехранбени саеми, каде рамноправно учествува со

Краш – вкус што ги спојува генерациите.
Тра
Традицијата на производството, врвниот
кквалите на производите и богатството на
квалитет
асортим
асортиманот
се клучните вредности коишто го
искажув потрошувачите на Краш при испитување
искажуваат
нивно задоволство. Бонбоните на Краш се
на нивното
подготв
подготвуваат
по сопствените рецептури коишто во
текот на столетието работа ги развивале генерации
на мајстори и стручњаци на Краш за кондиторско
производство. Приказната за успехот на Краш е
приказна за постојано вложување во развој и
квалитет, пратено со светски трендови на
производство на слатки и задоволувањето на
очекувањата на купувачите и потрошувачите.

www.kras.hr
ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

Kraš
Благодарение на врвниот квалитет на своите
чоколади и десерти, фабриката Унион од која се
развил Краш била службениот добавувач на
царската и кралската палата во Виена.
Програмата Животинско царство има 70 години
долга традиција и е еден од најзначајните
производи на Краш наменети за деца.
Чоколадото содржи повеќе од 400 различни
состојки кои даваат исклучителна биолошка и
нутрициска вредност. Краш произведува над 40
чоколади обединети во познатите брендови
Дорина и Краш 1911.
Изработката на нугат десерти, во кои припаѓа и
Бајадерата, е доста сложена и во понудата ја
имаат само врвните светски производители.
За разлика од сличните производи кои содржат
зашеќерена или кандирана вишна,
медитеранската вишна којашто се наоѓа во
Griotte се конзервира во фин алкохол што и
дава сочност, а на Griotte оригинален и
препознатлив вкус.
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