Пазар

Пекабеско е релативно нов бренд на пазарот во
самостојна Македонија. Кога ќе се спомене името
Пекабеско, пред сè се мисли на производство на
сувомесни производи за кои и го доби одличјето
Супербренд. Иако Пекабеско на македонскиот
пазар се појави како последен голем производител
на сувомесни производи, со својата упорност и
истрајност, тој денес е доминантен играч во
производство и дистрибуција на сувомесни
производи на македонскиот пазар. Конкуренцијата
во производството и дистрибуцијата на сувомесни
производи е премногу голема, како од домашните,
така и од странските производители. Благодарение
на високиот и стандарден квалитет на своите
производи, Пекабеско го освои македонскиот
пазар. Покрај тоа, своите производи веќе две
години успешно ги пласира на косовскиот пазар,
една година на босанскиот пазар, а од крајот на
2008 година почна да го освојува и црногорскиот
пазар.

Достигнувања

Со оглед на тоа дека се работи за релативно нов
бренд кој се пласира на релативно мал пазар,
достигнувањата не се малубројни. Имено, со
самото појавување на пазарот, после 3 години од
своето отпочнување со работа, Пекабеско доби
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2-ра награда за квалитет од страна на
Министерството за економија на РМ за
производот Чадено пилешко филе (2002 год). Во
2004 година од страна на Здружението на
месопроизводители и
млекопроизводители,
спонзорирано на страна на
американската фондација
УСАИД, доби Знак за врвен
квалитет на 14 од своите
производи. Трајните производи
Кулен и Чаен колбас, како и
барените производи Шунка
Деликатес и Пилешки гради и
полутрајните чадени производи
Печеница, Врат и Чадена плешка
во мрежа и Пилешки деликатес
се производи по кои со доверба
посегнуваат купувачите и
потрошувачите, децата и
возрасните, младите и старите.
Пекабеско располага со
најголема дистрибутивна мрежа
во земјата која обезбедува
дневна достапност на своите
производи на преку 2000 продажни места и
можност на повеќе од милион луѓе дневно да ги
консумираат.

Историјат

Брендот Пекабеско во 2009 година одбележува 10
години од своето постоење. Имено, компанијата
ПКБ Скопје на пазарот во Македонија постои од
1976 како трговски претставник
на тогашниот најголем
комбинат за производство на
прехранбени производи ПКБ
Белград, кој, меѓу останатиот
асортиман, има и сувомесни
производи. Компанијата во 1999
година изгради мал погон од
300м2 и отпочна со
производство на сувомесни
производи кои ги пласираше на
македонскиот пазар. Целото
свое долгогодишно искуство во
продажба и дистрибуција на
сувомесни производи, тогашната
компанија ПКБ Скопје го
преточи во својот бренд
Пекабеско. Гледајќи каков раст и
успех доживува брендот,
компанијата после 2 години
одлучи да инвестира во својот
бренд градејќи современа фабрика. Новата
фабрика за сувомесни производи беше пуштена во
работа во септември 2003 година и се простираше

на површина од 2500м2. Таа година, компанијата
одлучи да го промени името ПКБ Скопје во
Пекабеско а.д. Скопје, како резултат на успехот на
својот бренд кој за кратко време достигна одлични
резултати и препознатливост на пазарот.
Денес, Пекабеско а.д. е опремен со
најсовремена индустриска опрема и секојдневно
воведува нови технологии. Во периодот од 1999
до 2009 година, инвестирани се приближно
5.000.000 евра во развој на производниот погон и
пратечките објекти. Производниот процес на
Пекабеско денес ги задоволува најстрогите
европски и светски стандарди за квалитет
сертифицирани со HACCP стандардот за квалитет.

Производ

Тајната на квалитетот на производите Пекабеско е
резултат, од една страна, на големото искуство во
трговијата со сувомесни производи и, од друга
страна, на стручниот и високо образуван кадар во
кој постојано се инвестира. Квалитетот, исто така,
го надополнуваме со купување на високо
квалитетни суровини и користење на
репроматеријали и зачини од реномирани светски
производители. Високиот квалитет се должи и на
почитување на потребното време за производство,
односно зреење и пакување за секој вид производ
посебно.
Шунката деликатес и Пилешките гради се
единствените производи под брендот Пекабеско
во кои е вткаено големо знаење и искуство.
Најголема потврда за квалитетот на производите
Пекабеско е кога некој во неврзан разговор ќе
каже дека купува исклучиво Пекабеско Шунка
деликатес, Пилешки Гради, Печеница… затоа што
тие немаат многу вода, не се многу солени и имаат
одличен вкус кој се надополнува со одличниот
дизајн на производите. Потврда за квалитетот е и
кога истиот тој потрошувач ќе каже дека на своето
дете му дава исклучиво пилешки производи од
програмата на Пекабеско.
Сувомесната индустрија во Македонија не е
традиционална гранка во која рецептите имаат
стотици години традиција и обележје како
национален производ;, сепак, Пекабеско може да ги
задоволи и најпребирливите познавачи и
потрошувачи на сувомесни производи.

Скорешен развој

Во текот на 2008 година, Пекабеско го надополни
својот асортиман со повеќе производи, меѓу кои
позначајни беа и останаа добро познатите
производи Кулен и Чајна, но сега во рефус
пакување, како би можеле на нашите консументи да
им го доловиме вкусот на свежо чаден производ.
Понатаму, Пекабеско го надополни асортиманот
со најпродаваниот производ Плешка во мрежа, кој,
по пласирањето, стана еден од најбараните
сувомесни производи, како на македонскиот пазар,
така и на пазарите каде се пласирани производите
на Пекабеско. Традицијата на Македонците во
правење колбаси Пекабеско ја надополни со својот

благо-лут колбас Македонски колбас, направен од
свежо месо, подготвен за печење и пржење. На
сите овие производи доминира новиот дизајн на
Пекабеско.

Промоција

Пекабеско, свесен за моќта на рекламирањето во
постигнување свесност кај потрошувачите, ја
започна афирмацијата на брендот Пекабеско преку
еден лик, симпатично момче – готвач, кој прави
скечови во неколку рекламни кампањи на
Пекабеско. Со првиот спот излезе заштитниот
слоган на брендот: „Мора да е Пекабеско” кој
остана во примена. Во првиот спот, кој имаше
најголемо влијание на македонските потрошувачи,
во една интересна атмосфера, готвачот во занес,
крадејќи од подготвените ордевери со сувомесни
производи, да не го види никој, ја става раката во
чинијата со мајонез, наместо во ордеверот.
Заштитното лице, симпатичниот готвач со
тенки мустаќи и готварска капа, која е дел од
логотипот Пекабеско, глуми и во вториот спот
каде се промовираат старите добри производи во
ново сечкано пакување, со што се задоволува
истенчениот вкус за тенко сечени сувомесни
производи. Спотот прикажува вообичаена
ситуација во еден маркет каде се чека во ред за да
се земат тенко исечени производи и се создава
напната атмосфера. Во тој момент, шармантниот
готвач се досетува дека неодлучниот вкус на
нестрпливата и гласна госпоѓа за потенко или
подебело исечкана печеница, може да го задоволи
со тенко исечканите и одлично спакувани
производи на Пекабеско, велејќи на крајот: ”а сега,
сакате потенко или подебело?”.
Последниот видео запис е корпоративен и во
него се претставени сите производи на Пекабеско,
се доловува нивната свежина и одличниот квалитет
кој просто повикува да бидат пробани. Во овој
спот, акцентот е ставен и на добро познатата
Пилешка Виршла на Пекабеско која е свежо
обарена и намачкана со сенф - готова за јадење!
Нормално, сите овие спотови се проследени со
промоции на продажното место каде може да се
вкусат новите производи, и исто така со медиа
промоции на радио, ТВ и билборди. Целта на овие
кампањи беше што поголемо позиционирање, а сè
со цел да им се долови на потрошувачите дека тие
производи се идеални за консумирање дома, на
излет, во ресторан, на пауза, за деца и возрасни.
Саканото позиционирање во свеста на
потрошувачите се постигнува со слоганот “Мора
да е Пекабеско”.
Пекабеско е значаен огласувач во Македонија
во категоријата храна (сувомесни производи).
Стратегијата да се користат истовремено повеќе
комуникациски канали, масовните медиуми, како и
директната комуникација со потрошувачите на
продажно место, се покажува како успешна.

Вредности на трговската марка

Основен фактор за успехот на Пекабеско, пред сè,
е примената на најсовремени знаења во корелација
со традицијата и искуството, а сето тоа поддржано
од современа технологија на процесот на
производство, дизајнот на производите Пекабеско,
квалитетни суровини и информатичко образование.
Производите на Пекабеско се достапни низ целата
земја, во речиси секој малопродажен објект, а со
својот дизајн од прв поглед се препознатливи на
местото на продажба. Тие се префериран избор на
голем број на потрошувачи. Свесноста за брендот
Пекабеско е многу голема, и првата конотација за
името Пекабеско кај потрошувачите се
сувомесните производи. Современиот и креативен
маркетинг е уште едно од нештата кои го прават
Пекабеско супербренд, а добрите меѓучовечки
односи и фер односите со коминтентите и
добавувачите го надополнуваат Пекабеско. Сето
ова ги следи производите на Пекабеско кои,
заедно со нивната здравствена исправност,
нутриционистичката вредност и гастрономските
карактеристики, го градат успешниот бренд
Пекабеско под мотото „Мора да е Пекабеско“.

www.pekabesko.com.mk

ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

Пекабеско
Пекабеско е последниот бренд кој е влезен на
македонскиот пазар, а сепак денес е
најпродаваниот.
Пекабеско најпрвин бил трговец на сувомесни
производи, а потоа станал производител.

SUPERBRANDS

45

