
Пазар 
Компанијата Рио Кафе, комбинирајќи ја 
италијанската традиција со напредната 
технологија, искусниот работен тим, успеа да се 
профилира како лидер во својата област како 
производител, создавајќи водечки производи на 
пазарот на кафе. Со спојување на квалитетот, 
современата технологија и врвниот дизајн, како и 
задоволувањето на потребите на потрошувачите, 
успеа да создаде единствени препознатливи 
производи од кафе, кои вистинските уживатели на 
добриот вкус секогаш сакаат повторно да ги 
вкусат. Од своите успешни почетоци па сè до 
денес Рио Кафе внимателно ја развива 
традицијата на производство кое се базира на 
врвен квалитет и богатство од палета на 
производи од кафе.

Од големиот асортиман на производи со кои 
располага компанијата, како најпознат и 
најпродаван бренд се истакнува брендот Браво, 
кој претставува знак за распознавање кога се 
мисли на традиционално македонско кафе. 
Брендот Браво на македонскиот пазар се појавува 
за првпат во 2003 година, како нов производ, кој 
веднаш станува значаен сегмент на пазарот на 
кафе. Оттогаш започнува развојот на брендот, кој 
до денес успева да ја задржи лидерската позиција 
на пазарот. 

Денеска Рио Кафе успешно ја задржува својата 
позиција и покрај големиот број домашни и 
странски кафиња присутни на македонскиот пазар.

Достигнувања
Со својата палета на разновидни и квалитетни 
кафиња, компанијата Рио Кафе на македонскиот 

пазар се 
класифицира како 
модерна 
компанија, која 
лесно се 
прилагодува на 
современите 
пазарни 
предизвици. 
Долгорочната 
политика на 
вложување во 
развој и во 
производство е 
темел на успехот 
на компанијата. 
Силата на 
препознатливиот 
бренд лежи во 
можноста да ги 
препознае 
потребите на 
пазарот и 
експертизата за 
воведување на 
точно оние 
производи и 
ароми кои ги 
сакаат 
корисниците. Во 
текот на 
работењето на 
Рио Кафе 
следењето на 
технолошките и 
на светските 
иновации 
овозможи 
компанијата 
постојано да ја 
гради својата 
позиција на 
пазарот, да го 
одржува врвниот 
квалитет на 
производите.

Брендот Браво претставува убедливо 
најпознатиот и најраспространет бренд од 
асортиманот на Рио Кафе во Република 
Македонија. Под капата на брендот Браво 
влегуваат:  Браво кафе, Браво премиум, Браво 
капучино и Браво инстант, кои важат за лидери на 
пазарот на кафе.

И како што се вели, убавиот глас далеку се 
слуша, кафето Браво станува избор и на 
љубителите на традиционално турско кафе и 
надвор од земјава, а пред сè во државите како 
Австралија, Канада и САД, каде што живеат голем 
број иселеници од нашиве простори.

Препознатливиот и модерн дизајн, пакувањето 
кое лесно се отвора се карактеристиките кои се 
заслужни за одржување на постојаниот квалитет, 
вкус и арома, како и за градењето на Браво кафе 
во врвен бренд, како во Македонија, така и во 
меѓународни размери. Имајќи ги предвид сите 
аспекти кои ја прават неговата вредност, како 
традиција и постојан квалитет, се овозможува 
високо ниво на препознатливост кај 
потрошувачите.

На европскиот пазар во Италија и во 
Австрија брендот Браво се појавува во 2006 
година, каде што љубителите на кафе можат да 
уживаат во неговиот неповторлив вкус.

Историјат
Компанијата за производство на кафе Рио Кафе 
започнува со работа во 1991 година и до 
денеска секое утро илјадници уживатели на 
добриот вкус го започнуваат денот со нашите 
производи, попознати по својот специфичен и 
врвен квалитет. Како попознати производи од 
асортиманот на Рио Кафе од тоа време се:

• Рио Кубанита во рефус-пакување;
• Рио Кубанита во пакување од 100, 200 и 
500 гр;
• Рио Минас во пакување од 100, 200 и 500 
гр;
• Сан Ремо Еспресо во пакување од 1 кг и 
250 гр;
• Рио Капучино.

Подготовките за брендот Браво започнуваат во 
2001 година, каде што две години се работеше 
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ДалИ сте знаеле Дека...

Браво кафе  
Кафето првично се употребувало како храна.

Зрното кафе е сместено во сјајна црвена 
бобинка.

Кафето е втора по ред стока со која се тргува 
на берзата, веднаш по нафтата.

На европскиот континент кафето е донесено од 
страна на венецијанските трговци.

Денес кафето е огромна глобална индустрија, 
која вработува над 20 милиони луѓе.

Со испиени над 400 милијарди чаши секоја 
година, кафето е најпопуларниот пијалак на 
светот.

на рецептот и на дизајнот. За прв пат на 
македонскиот пазар се појавува на 1 ноември 
2003 година.

Производ
Тајната на квалитетот на палетата на производи 
од кафе на компанијата Рио Кафе е резултат, од 
една страна, на врвната технологија и од друга 
страна, на стручниот и високообразован кадар, 
во кој постојано се инвестира. Квалитетот, исто 
така, го дополнуваме со купување 
висококвалитетни суровини. Под брендот Браво 
во продажба се наоѓаат пет производи. 

Браво Премиум претставува мешавина од 
висококвалитетни сорти кафе, избалансирани во 
идеален однос, додека пак, силниот и 
специфичен вкус се карактеристики на Браво 
кафе. Изработено со најнова технологија по 
италијански рецепт, Браво Капучино 3 во 1 е 
вистинско задоволство кое е перфектен спој на 
кафе, млеко и засладувач, скроени по мерка. 
Наспроти кафето со засладувач, љубителите на 
горко кафе може да уживаат во првите утрински 
мигови со Браво Капучино 2 во 1. За вистинско 
кафе за секоја пригода во која брзата 
подготовка е од голема важност, Браво Инстант 
кафе е совршена можност за нашите 
потрошувачи.  

Благодарение на врвниот квалитет и 
високиот степен на препознатливост кај 
потрошувачите, во сите години на своето 
постоење овие производи ја задржуваат својата 
лидерска позиција на пазарот.

неодамнешен развој
Компанијата Рио Кафе ја задржува својата 
определба постојано да инвестира во нови 
производи и технологии. Имајки го предвид 
фактот дека се работи со најсовремена  
технологија (затворен систем на производство), 
којшто комплетно одговара на строгите барања 
на ХАССП стандардот, којшто е 
имплементиран  во компанијата во 2008 година, 
овозможени се сите услови за развој и за 
промоција на нови производи.

Така, во текот на оваа 2012 година се 
планира лансирање на нов производ под 
брендот Браво, наречен Браво Мока.

Промоција
Како модерна и успешна компанија за 
производство на кафе, компанијата Рио Кафе е 
свесна за моќта на рекламирањето во 
подигнувањето на свеста кај потрошувачите. 

Определбата за постојано јакнење на 

брендот  ја постигнуваме преку редовни 
медиумски кампањи преку електронските 
медиуми, во кои најголем акцент се става на 
рекламите на Браво кафе.

Истовремено, непрекинато се одвиваат 
промотивни активности во водечките маркети 
низ цела Република Македонија во 
малопродажбата. Како компанија која се грижи 
за своите верни потрошувачи, во рамките на 
својата промоција организира и наградни игри, 
на кои се доделуваат вредни награди.

вредност на трговската марка
Визијата и мисијата на Рио Кафе се силно 
изразени во вредноста на брендот. Основен 
фактор за успехот на компанијата, пред сè, е 
примената на најсовремени знаења во 
корелација со традицијата и со искуството, а 
сето тоа поддржано од современа технологија 
во процесот на производство и дизајнот на 
производите.

Гаранцијата за врвен и постојан квалитет е 
основен услов за еден бренд да опстане на 
пазарот долг временски период и да ги 
задоволува барањата и на најпребирливите 
потрошувачи. Држејќи се до таа определба, 
брендот Браво веќе неколку години ја ужива 
довербата и лојалноста на своите верни 
потрошувачи.

www.riocoffee.com.mk


