
Пазар
TDR е водечки производител на цигари во 
југоисточна Европа, со продажба од над 13 
милијарди цигари годишно. Годишниот приход на 
TDR надминува 300 милиони евра. Најважниот 
бренд на TDR е Ronhill, којшто од своето 
појавување во 1979 година е предводник на 
најдобрите и најпознатите цигари во Хрватска и 
регионот. Пазарниот удел на TDR на регионалниот 
пазар е поголем од 27 проценти. Како компанија 
силно ориентирана кон извоз, TDR е присутен и на 
други европски пазари, а својата продажна мрежа ја 
развива и во земјите на Блискиот и Далечниот 
Исток.

Од своето појавување во 1979 година, Ronhill е 
една од најпознатите цигари во Хрватска и 
регионот, а денес се нуди во 10 варијанти. 
Резултатите на неодамна спроведеното 
истражување во Словенија, Хрватска, Босна и 
Херцеговина, Србија и Македонија покажува дека 
Ronhill е водечкиот регионален бренд во 
тутунската индустрија. Препознатливоста на 
брендот Ronhill се движи околу 93 проценти во 
регионот. Покрај високата позиција на брендот во 
тутунската индустрија на југоисточна Европа, Ronhill 
е и најпродаваната цигара во регионот.

Достигнувања
Да се зборува за Ronhill значи да се зборува за 
успех. Забележувајќи постојан пораст во своите 30 
години на постоење, Ronhill е денес неприкосновен 
лидер во тутунските брендови во регионот. 
Врвниот квалитет и стратегијата што се базира на 
сопствениот „know-how“ се темелите на тој успех.

Препознатливоста, односно свеста за брендот 
Ronhill се движи од 93 проценти во регионот до 
100 проценти во Хрватска.

Во 2007 година продадени се 5,8 милијарди 
парчиња Ronhill. Пазарниот удел во Хрватска 
надминува 30 проценти, што значи дека секој трет 
потрошувач го бира Ronhill.

Ronhill е бренд што ги спојува искуството на 

стогодишната традиција, супериорниот квалитет и 
иновативна технологија. Идентификувани како 
моќно средство за позиционирање на производот, 
грижата за дизајнот и пакувањето отсекогаш 
претставувале императив. Меѓу многубројните 
награди, најголемата е Grand Prix за дизајн на 
International Advertising Awards во Лондон 1997 
година кога Ronhill влезе меѓу финалистите во 
конкуренција на 11.000 производи од целиот свет. 
Последниот пример е револуционерното пакување 
„pillow pack“ кое беше наградено со „Златно 
јаболко“ во 2002 година на Modernpack во Загреб.

Ronhill е прогласен и за хрватски супербренд, а 
„титулата“ ја добива втора година по ред.

Историјат
1979 година ќе остане запишана со златни букви 
во историјата на Tvornica duhana Rovinj. Лансирана 
со најсовремените методи за маркетинг, како 
резултат на акумулираното стогодишно искуство, 
традиција, како и современата пракса и знаење, 
родена е денес најсјајната ѕвезда на асортиманот 
на TDR, капитална, најпродавана марка на цигари на 
ова подрачје - Ronhill.

Ronhill Filter, оригинална цигара од Ровињ, со 
својот квалитет и единствен вкус веднаш стана 
конкурентна и брзо ја стекна довербата и 
наклонетоста на многубројните пушачи. Со 
развојот и експанзијата на Tvornica duhana Rovinj, 
Ronhill го ширеше својот пазар, освојувајќи ги 
земјите на поранешна Југославија, а потоа и на 
околните држави. Од година во година, бројот на 
следбеници на Ronhill растеше заедно со појавата 
на нови видови. Прв во низата беше Ronhill Blue во 
1985 година, класичен производ што и денес има 
исклучително голем број на верни потрошувачи.

Како што иновациите отсекогаш биле најјакото 
средство на TDR во борбата со конкуренцијата, 
вистинската пресвртница се случува 1994 година, 
кога е лансиран видот „lights“.

Тоа беше првата „lights“ цигара и вистински 
пазарен „бум“ што ја осигури лидерската позиција 
на Ronhill. Ronhill lights беше револуционерна 
иновација којашто најави нов тренд во тутунската 
индустрија во регионот.

Производ
Денес, семејството Ronhill има 10 членови: Ronhill 
Blue, Ronhill Rich, Ronhill White, Ronhill White100’s, 
Ronhill Silk White, Ronhill Ultima, Ronhill Menthol како 
и три slims видови: Ronhill Slims, Ronhill Slims Velvet и 
Ronhill Slims Mentol.

Во текот на развојот на Ronhill, многу време е 
потрошено за истражување на вкусот и јачината на 
цигара кои ги претпочита современиот корисник, 
идеалната тутунска комбинација, како и 
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најпретставителните репроматеријали - од 
ацетатно влакно, филтер, хартијата за цигари, итн.

За помалку од две децении еволуциски развој, 
количината на катран, како најштетната компонента 
во чадот, е намалена од почетните 24 mg на 
денешните 2 mg.

Ronhill се произведува во согласност со 
најстрогите законски регулативи на ЕЗ и е 
сопственик на сертификатот „Lloyd's register quality 
assurance“ за систем за управување со животната 
средина според стандардот ISO 14001. 

Со цел, во согласност со филозофијата на 
Ronhill, постојано да биде чекор напред и да 
поставува трендови, во 2002 година Ronhill прв го 
воведе таканареченото „pillow pack”, пакување со 
заоблени рабови на кутијата.

Уште една од специфичностите на Ronhill се и 
таканаречените Limited Edition изданија коишто со 
нивната иновативност и оригиналност, со употреба 
на нови материјали и технологии, дополнително го 
подобриле имиџот на Ronhill и добиле 
колекционерска вредност.

Скорешен развој
2007 година беше година на големи промени за 
Ronhill.

Годината започна со лансирање на нов вид 
„Ronhill Rich“ – за потрошувачите кои почитуваат 
богата арома и вкус на цигара со „full flavour“, за да 
продолжи со редизајн на целата линија.

Редизајнот му подари на Ronhill нова свежина и 
уште појасна диференцијација на подбрендови без 
притоа да ги изгуби познатите вредности на 
Ronhill дизајн.

Новиот визуелен идентитет е извонредно 
прифатен и од потрошувачите и од 
професионалците во таа област. Исто така, кон 
средина на годината Ronhill се пресели во новите 
производствени погони во Канфанар во близина на 
Ровињ. Најмодерниот погон во овој дел на Европа 
ќе овозможи понатамошен развој на Ronhill и 
задржување на челната позиција на регионалните 
тутунски брендови. Во новите 
канфанарски погони, можно е 
производство на повеќе од 85.000 
цигари во минута.

Промоција
Како вистински супербренд, Ronhill 
во сите свои аспекти се обидува да 
биде лидер, првиот меѓу најдобрите. 
Една од областите каде тоа 
најдобро се согледува е, секако, 
промоција на Ronhill и неговите 
атрибути на вредности. И покрај 
силната конкуренција, особено од 
производи од странските пазари, и 
сè построгите законски регулативи 
за рекламирање на тутунски 
производи, Ronhill сепак успева да 
остане иновативен и оригинален во 
комуникација со потрошувачите.

Со сигурност може да се рече 
дека со врвниот квалитет на 
производот, најголемата улога во 
успехот на Ronhill има токму 
единствениот пристап 
кон маркетингот. Во 

својата комуникација, Ronhill секогаш на 
потрошувачот му нуди повеќе, го забавува, зачудува, 
го тера на размислување и повикува на уживање. 
Ronhill е интересен, опуштен и свеж, го нуди 
ветувањето на пријатното медитеранско 
задоволство и го исполнува тоа ветување. Ronhill е 
инспирација и за некои од класиците на хрватското 
рекламирање, како што се, на пример, слоганот 
„Pozdrav iz Rovinja“ и незаборавната кампања 
„добар производ е добар производ... колку и да 
молчиме за тоа“.

Свесен за својата улога и општествената 
одговорност, Ronhill го изградил својот углед со 
промовирање на општествено корисни содржини и 
активности: уметност, култура и спорт. Ronhill беше 
покровител на многу културни настани, како 
светското триенале на керамика, изложбата на 
средновековен барок, помогна во реставрацијата 
на истрошени и во војната разурнати споменици и 
катедралата во Осијек, како и споменикот на св. 
Еуфемија во Ровињ. Ronhill е долгогодишен 
домаќин на Ronhill ACI match race, еден од 
најугледните меѓународни натпревари на едрилици. 
Дополнително, Ronhill е покровител на хрватски 
трофејни спортови и неговото име го имаат 
промовирано некои од најголемите спортисти, 
како што се Дражен Петровиќ, Горан Иванишевиќ, 
Питер Гилмор...

Исто така, Ronhill меѓу првите покрена 
наградна програма за своите потрошувачи и тоа со 
основање на клуб. Клубот Ronhill е формиран како 
одговор на новите трендови на забранување на 

рекламирање на тутунски 
производи, со што на своите 
корисници им овозможи 
директен пристап до сите 
информации. Тоа е местото 
каде Ronhill ги слуша желбите 
на потрошувачите, со цел да 
биде уште подобар и да ја 
наградува нивната вредност. 
На тој начин, многубројните 
верни корисници станаа 
членови на клубот Ronhill.

Вредности на 
трговската марка
Во речиси 30 години на 
своето постоење, Ronhill 
стана заштитен знак на 
Tvornica duhana Rovinj и 
синоним за квалитетна цигара. 
Но, Ronhill е всушност повеќе 
од цигара, тој пренесува една 
животна филозофија.

Ronhill олицетворува 
лежерен и опуштен животен 

стил, уживањето во море и сонце, и го пренесува 
духот и вкусот на Медитеранот на сите свои 
корисници. Ronhill е тука да им угоди на своите 
потрошувачи, тој е со нив во многубројни ситуации, 
секогаш тесно врзан со задоволство и удобно 
поминато време.

Ronhill ги врзува луѓето, претставува мотив за 
дружење и е рамноправен учесник на секоја забава.

Ronhill е пријател на луѓето коишто ги живеат 
своите сништа, кои знаат да ги препознаат и да ги 
искористат задоволствата што ги носи животот.

www.tdr.hr

ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

Ronhill

На овие простори, тутунот прв пат бил засаден 
кон средината на 16-ти век, само 100 години 
откако Колумбо го донел во Европа од 
американскиот континент.

Името Ronhill потекнува од зборовите „Rovinj“ и 
„hill“, што значи ровињски рид.

TDR порано беше најмала од 14-те фабрики на 
тутун на овие простори, а денес е „број еден“ 
во регионот.

Секој втор пушач во Хрватска консумира Ronhill 
цигари.

Ако би направиле една многу долга цигара од 
годишното производство на Ronhill, таа би 
поминала околу Екваторот дури 15 пати.

Ronhill е светска цигара, не само по својот 
квалитет, туку и затоа што се консумира во 
разни делови од светот: Русија, Латвија, Јужна 
Америка, Иран, Романија, Бугарија, Словачка, 
Чешка, Австрија, сите земји на поранешна 
Југославија, Албанија, итн.

Порано ровињските сопруги, додека нивните 
мажи морнари пловеле по светските мориња, 
вредно собирале тутун и рачно ги изработувале 
цигарите. Така настанале темелите на Tvornica 
duhana Rovinj, а сопругите го добиле прекарот 
„табакине“.

Името на единственото пакување на Ronhill 
„pilllow pack“ во превод од англиски значи - 
навлака за перница.
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