
Пазар
Кафетин е убедливо најраспространет и 
најпознат бренд на Алкалоид АД Скопје, а по 
многу критериуми и еден од 
најпрепознатливите македонски брендови. 
Лансиран е во далечната 1957 година и во 
текот на изминативе 52 години од своето 
постоење, стана еден од најпрепознатливите 
брендови и препарат против болка од прв 
избор во целиот регион. Свеста за неговиот 
квалитет и ефикасност се пренесува од 
генерација на генерација, со што овој производ 
на Алкалоид АД Скопје ја доби титулата - икона 
за борба против болка.

Достигнувања
Кафетин е најпознатиот и најраспространетиот 
бренд на фармацевтската компанија Алкалоид 
АД Скопје. Од неговото лансирање до сега се 
произведени повеќе од десет милијарди 
таблети. 

Долгогодишната традиција во употребата, 
одличната прифатеност и препознатливост се 
главните мотиви поради кои менаџментот на 
Алкалоид АД Скопје верува во брендот и бара 
нови пазари за натамошен пробив на овој 
ефикасен и безбеден препарат. Огромниот  
потенцијал на Кафетин како бренд во 
изминативе неколку години се потврди и со 
неговото успешно лансирање на пазарите во 
неколку европски држави. 

Врз основа на истражувањето на јавното 
мислење и експертското гласање, во 2006 
година на Кафетинот му е доделен статусот на 
гранд Супербренд за територијата на 
Република Србија. Во 2008 година, престижната 
награда Кафетин ја добива и во Босна и 
Херцеговина. 

Историјат
Во 2006 година, Алкалоид АД прослави 70 
години постоење, а на овој престижен јубилеј 
во 2007 година се надоврза одбележувањето 

на 50-от роденден на Кафетин. Од 1999 година 
овој препарат се пласира на пазарите во 15 
земји во светот.

Покрај успешниот пласман на пазарите на 
сите поранешни југословенски републики, во 
изминативе две децении успешно го користи 
потенцијалот на рускиот пазар. Во текот на 
2006 година, Кафетин е за првпат воведен на 
пазарот во Бугарија, во 2007 година во Романија, 
а од 2008 година се пласира на пазарот во 
Украина. 

И покрај огромниот избор од препарати со 
слична намена, Кафетин останува максимално 
препознатлив и употребуван бренд со огромна 
пазарна вредност. Дотолку повеќе што ваквата 

лидерска позиција тој ја има на исклучително 
конкурентниот пазар на препарати кои се во 
слободна продажба во аптеките и за чие 
купување не е потребен лекарски рецепт. 

Производ
Кафетин влегува во групата на комбинирани 
аналгетици. Содржи 4 идеално избалансирани 
компоненти кои имаат синергиски ефект во 
третманот на болката: парацетамолот и 
пропифеназонот дејствуваат против болката, 
воспаленијата и високата температура. 
Кодеинот го забрзува дејството на 
парацетамолот и пропифеназонот, додека 
кофеинот го зголемува аналгетскиот ефект на 
компонентите. Ваквиот состав овозможува 
аналгетски ефект само 15 минути од земањето 
на лекот. 

И покрај тоа што станува збор за премиум 
производ, со многу компликуван производствен 
процес, Кафетин секогаш имал достапна цена. 
Токму достапноста е една од основните цели 
на компанијата Алкалоид АД, која настојува на 
пазарот да понуди добар сооднос на цена и 
ефикасност на производите. Производството на 
Кафетин е во согласност со највисоките 
стандарди за Добра Производна Пракса (Good 
Manufacturing Practice) во фармацевтската 
индустрија.

Скорешен развој
Свеста на потрошувачите за Кафетинот, 
континуираното инвестирање во производот, 
како и фактот што тој е лидер на пазарите, беа 
причините поради кои Алкалоид се одлучи да 
развие свои екстензии во правец на нови 
индикациони подрачја. 

Во декември 2005 година, на македонскиот 
пазар е воведена првата екстензија, Кафетин 
Колд кој се употребува за третирање на 
симптомите при настинка и грип. Во текот на 
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Caffetin

Кафетин е еден од најсилните извозни 
македонски брендови.

Во изминативе 50 години се произведени 
повеќе од 10 милијарди таблети Кафетин.

Кога би се поврзале сите произведени ленти на 
Кафетин, би се добила лента долга околу 
165.000 километри.

Вкупната тежина на сите произведени таблети 
изнесува речиси 5.000 тони.

Кафетин содржи 50 мг кофеин, што е само 
третина од количеството кое е содржано во 
едно кафе (150 мг) или половина од 
количеството содржано во еден чај (100 мг).

Голем број иселеници од балканските простори 
обезбедуваат домашни резерви Кафетин, 
бидејќи не сакаат да го менуваат производот 
што го употребуваат, и покрај огромниот 
избор на аналгетици во странство.

За производство на приближно 1 милион 
таблети, колку што стандардно содржи една 
серија, потребни се 30-тина часа.

2007 година овој препарат беше пуштен 
на пазарите во Србија, Црна Гора, 
Албанија, Босна и Херцеговина. Во 2008 
Кафетин Колд се пласираше на пазарот 
во Хрватска, а од 2009 година е 
присутен на пазарите во Бугарија и 
Украина. 

Во својот состав, Кафетин Колд 
содржи четири активни компоненти: 
парацатемолот, кој помага во 
справувањето со болките во мускулите и 
зголемената телесна температура; 
псеудоефедринот, кој делува на  
назалната конгестија; 
декстрометрофанот кој ја сузбива 
иритативната кашлица, и витаминот Ц 
кој позитивно влијае на имунолошкиот 
систем на организмот. 

Портфолиото на екстензии на 
Кафетин во 2006 година е проширено 
со Кафетин Менструал, лек кој се издава 
без лекарски рецепт, наменет за 
третирање на менструална болка за пациентки 
на возраст над 12 години. Кафетин Менструал 
во својот состав содржи ибупрофен лизинат, 
нестероиден анти-инфламаторен лек со 
изразено аналгетичко и анти-инфламаторно 
дејство. Предноста на Кафетин Менструал во 
однос на останатите препарати за третман на 
менструални болки е добрата гастрична 
подносливост, брзото дејство и пред сè, 
неговата ефикасност и безбедност при 
употребата.  

Спроведените клинички испитувања покажаа 
дека почетокот на дејството на Кафетин 
Менструал настанува по 15 до 20 минути од 
земањето на лекот. Овој препарат е присутен и 
на пазарите во Босна и Херцеговина, Хрватска 
и Украина. Последната екстензија на брендот 
Кафетин - Кафетин Колд со природен витамин 
Ц е лансирана во 2008 година на македонскиот 
пазар.   

Промоција
Алкалоид се стреми кон адекватно балансирање 
на маркетиншките алатки во поглед на овој 
производ. Промотивните активности во 
сферата на фармацијата се строго 
контролирани и високо регулирани. Сите 
производи под брендот caffetin® спаѓаат во 
ОТЦ лекови, т.е. лекови кои се продаваат без 
лекарски рецепт и за кои во повеќето земји е 
дозволено јавното рекламирање, односно 
користењето на АТЛ кампањи. На пазарите 
каде тоа не е дозволено, класичниот 
адвертајзинг се заменува со алтернативни 
методи на БТЛ маркетинг. 

Правилото дека фармацевтските производи 
кои се рекламирани во медиумите би имале 
предодредено добра иднина, во индустријата за 
лекови апсолутно не важи. 

Стратегијата за промоција 
на брендот Кафетин е 
различна на различни пазари, 
поради тоа што секој пазар 
има своја специфика и правила 
на игра на кои секоја компанија 
мора да се прилагоди.

Стратегијата за брендот 
Кафетин на извозните пазари е 
секогаш различна и зависи од 
тоа во која фаза е производот. 
При лансирањата на нови 
пазари се инвестира во 
адвертајзинг; работа на терен, 
со цел да се информираат 
лекарите и фармацевтите за 
производот и се прави 
адекватно ценовно 
позиционирање. Интересен е податокот што на 
одредени пазари цената на овој производ во 
аптеките чини над 3 евра.

Во текот на 2007 година е активирана и 
мулти-јазичната интернет страница caffetin.com.
mk, со која се воспостави интерактивен однос 
помеѓу производителот, фармацевтските 
експерти и пациентите. Преку оваа интернет 
страница, лицата кои користат Кафетин имаат 
можност да поставуваат прашања и да добијат 
одговори од страна на стручниот тим на 
Алкалоид.

Вредности на трговската марка
Основната вредност на брендот Кафетин 
произлегува од неговата моќ да се одржи како 
бренд-лидер во период од над половина век. 
Свесноста на потрошувачите за Кафетин, 
континуираното инвестирање во производот, 
новите екстензии, плановите за натамошен 
развој, како и неговата лидерска позиција на 

пазарите, го чинат овој производ на Алкалоид 
вистински супербренд. Високата свесност за 
брендот е главниот мотив Кафетин, преку 
неговите екстензии, да влезе во зоната на нови 
индикации. Тоа во фармацевтската индустрија 
може да си го дозволат само брендовите кај 
кои постои висок индекс на препознатливост кај 
потрошувачите. 

www.caffetin.com.mk
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