Следењето на високите стандарди и
воведувањето на HACCP системот е основен
стандард на нашето секојдневно делување.
Во 2009 година Бадел 1862 наврши 12 години
од воведувањето на системот за управување со
квалитет, според ИСО-9oo1 првиот систем за
сертификација. Одговорностa во работењето се
потврдува преку ориентацијата кон осигурување на
безбедноста на потрошувачите и здравствената
безбедност на производот. Стандардизација на
условите за интегриран систем за управување се
постигнува преку имплементација на концептот на
HACCP и постојан надзор на параметрите за
квалитет во однос на дефинираните барања,
спецификации, законските прописи и акти во
своите лаборатории, имплементација на
самоконтрола во процесот на производство.
Бадел 1862 АД Скопје обрнува особено
внимание на спроведувањето на позитивните
принципи на работење и трендови на развој,
вложувајќи во спортскиот дух преку женскиот
кошаркарски клуб Вигор, организирајќи едукации за
бармени за најдобрите начини на примена на
Баделовите производи и мотивирајќи нови,
инвентивни начини на подготвување коктели преку
организирање на Вигор Бармен Куп, преку кој
Бадел 1862 АД е дел од светските трендови на
развој во алкохолната индустрија.

историјат

Пазар

Бадел 1862 АД Скопје е лидер на македонскиот
пазар за алкохолни пијалоци и зазема околу 57% од
целокупниот увоз на алкохол во Република
Македонија. Со директната дистрибуција и
синхронизираната реакција за потребите на
потрошувачите овозможен е углед на “домашна”
компанија, бидејќи жителите на Македонија го
доживуваат Бадел како сопствен домашен бренд.
Основната дејност на компанијата е продажба
и дистрибуција на јаки алкохолни пијалоци, при што
најголем дел од реализацијата и потрошувачката
(79%) се остварува во on-trade секторот.
„Пиј малку, пиј добро“ е нашиот познат слоган,
кој е инкорпориран во нашата мисија и воедно го
претставува нашето залагање за одговорно
однесување и високо ниво на културата на
живеење. Имплементирањето и иницирањето на
сите законски заложби за одговорност во културата
на консумирање алкохол се вредности
инкорпорирани во нашето работење.

Достигнувања

Определбата на компанијата е насочена кон
продолжување и развивање на традиционалните
вредности и квалитети на производите и на
услугите преку прифаќање и подготвеност за
спроведување на новите идеи и современи
принципи на развивачки менаџмент.
Основната насока на развој е постигнување
вековна препознаеност, која е карактеристична за
матичните брендови, континуиран раст и
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имплементација на новите начини на маркетиншко
и менаџерско работење. Тоа подразбира негување
на односите со своите деловни соработници и
партнери, воспоставување нови релации,
унапредување и комплетирање на својата понуда
во функција на задоволување на сензитивните
потреби на секој купувач и краен потрошувач.
Интерактивноста на развојот подразбира и
унапредување на извозот на квалитетно вино и
суровини, поддржување на законските реформи и
регулативи, спроведување на највисоките
лиценцирани стандарди на работење и определба
за промовирање на здрав начин на живеење преку
поддржување на спортскиот дух.
Политиката за квалитет на Бадел 1862 има цел да
постигне задоволство на клиентите и деловните
партнери. Желбите и потребите на потрошувачите
директно и континуирано влијаат на подобрување
на квалитетот на производите и на услугите и
нивно прилагодување на сите македонски закони,
како и на прописите на ЕУ и на сите земји со кои
работиме.
Обучените експерти со сертифицирани
процеси постојано ја следат здравствената
исправност на производите, од влезот на
суровините и производите, преку производството и
манипулацијата со производите, до доаѓањето на
производот на полиците. Сите наши производи и
бизнис-процеси се базираат на принципите на
квалитет и добар менаџмент. Задоволството на
купувачите и на клиентите е нашата главна заложба
и фокус.

Матичната компанија Бадел 1862 е формирана
пред 150 години, со седиште во Хрватска и како
таква функционира и на територијата на Република
Македонија сé до формирањето на посебна
фирма-ќерка. Компанијата Бадел 1862 АД е
основана во 1991 година како Бадел трејд, а во
согласност со тековните економски трендови, во
1997 година го променува својот назив во Бадел
ДОО Скопје, за во 2007 година да добие
структура на акционерско друштво, како и името
Бадел 1862 АД Скопје.
Бадел 1862 АД Скопје дејствува според
принципите на одржлив и континуиран развој.
Заштитата на околината претставува предуслов за
развој на компанијата, воопшто. Во својот развој
водиме сметка за вкупниот прогрес на заедницата
и на територијата на којашто работиме. Во Бадел
1862 АД Скопје се негува општествената
одговорност на компанијата како инструмент за
позитивни промени во работењето, која се базира

на економските, социјалните и на еколошките
начела.
Транспарентниот и коректен однос кон
општествената заедница е еден од нашите
приоритети. Бадел 1862 АД Скопје ги продолжува
своите напори за континуирано зајакнување на
својата конкурентност на домашниот пазар, врвен
квалитет и понуда на најдоброто за нашите
потрошувачи, оправдувајќи го на тој начин својот
имиџ на домашен, македонски бренд.

Производ

Производите кои ги дистрибуира Бадел 1862 АД
Скопје се важен дел од асортиманот на сите
локали и трговски синџири. Во портфолиото се
наоѓаат повеќе од 120 производи од светски
брендови, јаки алкохолни пијалаци, вино, узо,
природни сокови, кафе и чаеви. Бадел Прима
Бренди е најпознатиот пијалак на Бадел 1862. БПБ
е производ кој се добива со спој на
висококвалитетен вински дестилат и одбран
алкохол со врвен квалитет.
Таа комбинација ja дава бистрата,
златнокафеава нијанса на боја, со карактеристичен
и препознатлив мирис и вкус. Оригиналната
рецептура, долгогодишната традиција и
континуираниот квалитет резултираат со
стекнување негови лојални потрошувачи. За
квалитетот можеби најмногу говори фактот дека
старите добри познавачи секогаш пијат коњак.
Водката Вигор Класик е носечката водка од
брендот Вигор. Таа е чиста водка, а заедно со
останатите коктел-водки Вигор од групата New
Generation ја создаваат јачината и разновидноста
на овој бренд. Водката Вигор Класик е бистра,
чиста и со неутрална арома, што се постигнува со
филтрирање на најквалитетни суровини и со
посебни постапки на омекнување. Бадел
Пелинковац е најстар и најпознат хрватски
растителен ликер.
Бадел Пелинковац се произведува на
традиционален начин од билки, меѓу кои доминира
пелинот, кој се потопува во течност и се остава да
стои во дрвени буриња во кои со долготрајното
одлежување ги ослободува своите највредни
особини. Неговиот специфичен вкус и терапевтско
дејство му овозможуваат да го преземе приматот
на пијалак со најбрзорастечки тренд на
консумирање.
Во својата широка палета на производи Бадел
1862 АД Скопје ги инкорпорира и сите останати
производи на матичната куќа, џин Сакс, вињак
Цезар, домашен рум, ракиите Сливовица и
Вилјамовка, разните видови ликери, вермут, но и
производите од брендот Шток, природните сокови
Паго, кафе и чај Франк, пенливото вино Ромер,
узото Магија и детскиот шампањ Роби Бабл.

Неодамнешен развој

Филозофијата на работењето на Бадел е
одржување позитивна рамнотежа меѓу традицијата
и новите трендови, меѓу високите стандарди на
квалитет и автентичниот вкус, меѓу специфичните
потреби на потрошувачите и нивната постојана
промена.
Во 2012 година Бадел 1862 слави 150 години
од своето основање. За својата 145-годишнина

Бадел на македонскиот пазар го претстави
ликерот Пелинковац Антик, произведен во
ограничена серија, по најстарата рецептура
воопшто пронајдена во архивата на Бадел и во
автентично пакување, изработено по пример на
изворната верзија.
Својата стратегија Бадел 1862 ја темели на
интензивен развој на извозната компонента. Со
ваква ориентација, Бадел 1862 е активен извозник
на смрека и на вински дестилат, афирмирајќи го
македонскиот потенцијал во овој дел и можноста
на македонскиот производ да ги задоволи високите
европски барања.
Дејствувајќи и пошироко од основната дејност,
Бадел го афирмира и здравиот начин на живеење и
спортскиот дух, освојувајќи низа победи и
признанија на државно и на регионално ниво со
својот кошаркарски клуб Вигор.

Промоција

Бадел 1862 АД Скопје успешно менаџира со
спецификата на својот бренд и со можните начини
за негово промовирање. Промоцијата опфаќа

различни АТЛ и БТЛ активности, од присуство во
специјализирани списанија со слика и текст до
најразлични промотивни активности за
унапредување на продажбата и комуникацијата со
своите потрошувачи.
Освен со традиционалните методи на
промоција во малопродажбата, Бадел е присутен и
во онлајн-медиумите, но и во угостителството,
преку директен маркетинг, спонзорства и
натпревари кои го мотивираат духот на забава и
дружење, задоволство и позитивно расположение.
За негување на односите со своите партнери и
купувачи секоја година во првиот четврток од јуни
Бадел ја одржува традиционалната Баделова
средба, секогаш на нова, изворна македонска
локација која има специфични традиционални
обележја и културно-историско наследство.
Познати по својата автентичност и оригиналност,
овие средби секогаш се позитивно очекувани од
потрошувачите. Меѓу најзначајните промотивни
настани, секако, се вбројува и Вигор Бармен Купот,
годишен натпревар во подготвување коктели и
флер-вештини и едукациите кои се организираат за
брендовите Вигор и Пелинковац.

Вредност на трговската марка

Во брендот на Бадел се вткаени 150 години
традиција, волја, љубов кон она што се создава и
кон оние за кои е наменето. Вредноста на брендот
ги надминува сите елементи набљудувани
поединечно и претставува јачина сама по себе, која
само доколку во неа се вложува со истата
посветеност и се одржува на здрави и опстојувачки
принципи, ќе го генерира својот понатамошен
равој.
Вложувањето во беспрекорен квалитет,
коректност во вкупните односи и конструктивна
визија се основен предуслов за стекнување на
лојалноста на потрошувачите. Фактот дека
потрошувачите Бадел го доживуваат како домашен
бренд е врвен показател дека нивната доверба е
одредувач на вредноста на брендот.

www.badel1862.com.mk
Дали сте знаеле дека...

Badel
Првиот happy hour за кој било алкохолен
пијалак, воопшто, во Македонија беше токму за
вотка Вигор во далечната 1995 година?
Рецептот со којшто се произведува Бадел
Пелинковац Антик е еден од најстарите добро
чувани рецепти во архивата на рецепти на
Бадел 1862. Процесот на производство се
одвива на истиот, стар традиционален начин, а
двете шишиња и етикети што се направени
како реплика на оригиналните шишиња се
чуваат во Музејот на град Загреб.
Баделовиот Пелинковац (во тоа време под
името Покорни) се пиел на францускиот двор
на Наполеон Трети.
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