
Пазар 
Број еден во кондиторија во Македонија. 
Тоа е долгогодишната позиција на 
Витаминка, компанија што последниве 
години покажа што значи да се вложува во 
нови иновативни производи. 

Квалитетот на производите, 
максималната присутност во 
малопродажните и големопродажните 
објекти на домашниот пазар, со повеќе од 
350 типови на пакувања дозволува 
Витаминка да се одвои од останатите 
производители и тоа на единствен начин -  
висок и стандарден квалитет.

Покрај тоа што е број еден на 
домашниот пазар, Витаминка повеќе од 30 
години е присутна и на странските пазари. 
Производите на Витаминка, денес се 
продаваат во 27 земји ширум светот. Ова е 
само уште еден доказ дека оваа компанија и 
нејзините производи се едни од 
најпрепознатливите македонски производи. 
Извозот учествува со околу 40-45% во 
остварениот вкупен годишен приход. Еден 
интересен податок поврзан со извозот на 
Витаминка е австралискиот пазар, каде 
производите се извезуваат повеќе од 25 
години.

Витаминка ја заврши 2011 година со 
одлични резултати  како на домашниот така 
и на странскиот пазар, со остварен пораст 
на продажбата од 15 %.

Достигнувања
Со традиција долга пет децении, Витаминка 
создаде име, корпоративен бренд  - синоним 
за квалитет. Со јасната визија, високата 
производна стручност и маркетиншко-пазарната 
способност, оваа македонска компанија изгради 
голем број на моќни брендови од своите 
производи, кои што сега веќе се препознатливи 
не само на домашниот туку и на странските 
пазари ширум светот.

Во 2009 година покрај самата компанија 
Витаминка и брендот Стоби флипс го доби 
признанието Супербрендс за најјаки брендови во 
Македонија, а во 2011 година на групата 
Супербрендс се приклучија и уште два врвни 
бренда на Витаминка – Витанез и Цевитана.

Клучните правци на кои се заснова главната 
стратегија на Витаминка се: 

• Висок и стандарден квалитет на 
производите;
• Достапни цени, релативно ниски во однос 
на квалитетот на производите;
• Висока експедитивност на испораките до 
продажните места;
• Постапно, систематско ширење на 
странските пазари;
• Наградување на довербата на купувачите;
• Редовна контрола на квалитетот;
• Модернизација и дополнително опремување 

на производните процеси со нови 
машини;
• Зголемување на продуктивноста во 
компанијата преку инвестиции;
• Едукација на стручните кадри на 
сите нивоа и на сите вработени, 
преку користење на најсовремени 
стручни обуки и списанија, курсеви, 
посети на европските и светски 
саеми;
• Иновативен и креативен тим, кој 
секогаш е во чекор со најновите 
светски стандарди;
• Секогаш во служба на грижа и 
помош на оние на кои им е 
најпотребна.

Историјат
Почетоците на компанијата датираат 
од 1956 година. Од единствената 
тогашна дејност на фабриката - 
преработка (сушење) на црвени 
индустриски пиперки за изработка на 
црвен мелен пипер во правлива 
форма, со сладок и лут вкус, денес 
Витаминка има зад себе широка  
палета производи. Развојот на 
Витаминка ги бележи следниве 
години како значајни:
• Во 1975 година, производството е 
проширено со пакување на мали 
комерцијални пакувања на сода-
бикарбона, мелен бибер, бибер во 
зрно, прашок за печиво и ванилин 
шеќер.

• 80-те години се едни од најдобрите 
во работењето на Витаминка. Компанијата 
успеа во краток временски период да отвори 
свои филијали со 100% сопствен капитал во 
Диселдорф (Германија), Братислава 
(Словачка), Софија (Бугарија) и Ниш 
(Југославија).
• 1989 започнува процесот на 
приватизацијата на Витаминка што завршува 
десет години подоцна.
• 1991 година ја бележи растурањето на 
некогашниот интегриран 24-милионски 
југословенски пазар, кога и покрај тешките 
економски услови, компанијата продолжи со 
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ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

Цевитана и Витанез
Витаминка своите производи ги извезува на 
пазарот во Австралија веќе 25 години.

Витаминка е спонзор на Македонската 
Кошаркарска Репрезентација во периодот кога 
на Европското првенство во Литванија 
Македонската репрезентација го освои 
високото четврто место и стана миленик не 
само на граѓаните на Македонија туку и на цела 
Европа. 

развоен план и непрекинато следење на 
европските економски текови и светските 
стандарди на работа и тоа во услови на 
четворократен пад на вкупниот приход.

Во моментов Витаминка брои повеќе од 500 
вработени, што ја прави оваа компанија една од 
ретките македонски компании со брз, но 
стабилен развој.

Производ
Самиот официјален слоган на Витаминка – 
светот на вкусови, говори повеќе и од доволно за 
она што им го нуди компанијата на своите 
потрошувачи. Квалитетот е број еден предуслов 
за еден производ да биде дел од палетата на 
компанијата. Токму знакот за квалитет го носат 
350 типови пакувања на Витаминка.  
Сертификатите ISO 9001:2008 за квалитет на 
производите и следење на НАССАР системот за 
безбедност на храната, се само дополнителен 
доказ за традицијата и континуираната работа 
долга пет децении.

Витанез Екстра 
мајонезот зад себе има 
над 20 години традиција. 
Од самиот почеток во 
1990 година па се до 
денес Витанез според 
својот квалитет застанува 
рамо до рамо со светски 
познатите мајонези. Во 1993 
како зајакнување на брендот 
на пазарот се воведува 
диеталниот мајонез. 

Витанез е деликатесен 
производ со врвен квалитет и 
тоа го прави овој производ 
препознатлив и  број еден 
избор на потрошувачите. 
Витанез Екстра мајонезот се 
произведува од најквалитетни, 
внимателно одбрани, домашни 
суровини, како што се 
рафинираното сончогледово масло, жолчки и 
специјална комбинација на зачини. Содржи 
незаситени масни киселини и е збогатен со 
омега 3, витамините А и Е кои го штитат 
организмот од слободните радикали, го 
подмладуваат и ја зголемуваат виталноста. 

Денес покрај на македонскиот пазар, 
Витанезот може да се најде и на пазарите во 
Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, 
Америка, Африка и Австралија но и во продажба 
под приватна марка.

Цевитана е број еден македонски инстант 
пијалак кој од 1988 година па се до денес е прва 
асоцијација за освежување во македонските 
семејства. 

 Цевитана - инстант прашок за 
подготовка на освежителен 
витамински пијалак е збогатен со 9 
витамини (А, В-комплекс, С и Д) и 
не содржи вештачки засладувачи. 
Во почетокот се произведува со 
вкус на портокал и лимон, а во 2011-
та година се воведуваат два нови 
вкусови: ананас и Валенсија портокал.

Делотворната моќ на овој 
популарен витамински пијалак е 
одлична за сите генерации кои 
можат да ја консумираат дома, на 
работа, на патувања, во омиленото 
кафуле или во спортска сала. 

Покрај продажбата под 
сопствен бренд во земјава и надвор, 
Цевитаната се продава и под 
приватна марка.

Неодамнешен 
развој
Откако во 2008 година 
започна со работа една 
од најголемите 
инвестиции на 
Витаминка, новата фабрика 
за меки бисквити, новитетите од 
оваа компанија не прекинаа и 
енормно се зголемија. Од 
неодамна е поставена новата 
линија на производи од брендот 
Стоби флипс. Покрај веќе 
постојните три вкуса, Стоби 
кикиритки, Стоби пица и 
Стоби сирење, новите 
производи Стоби стикс кечап, 
Стоби стикс хот - дог и 
Стоби рингс павлака и 
кромид ја достигнаа својата 
популарност и ги задоволија 

вкусовите на своите верни потрошувачи. 
Освен најновите асортимани од брендот 

Стоби флипс, широката палета на производи на 
Витаминка е збогатена со производите за здрава 
исхрана, интегралните кекси кои што може да се 
најдат во четири различни вкуса: Деспина 
интегралниот кекс со црно чоколадо, со овесни 
снегулки, со вкус на портокал прелиен со црно 
чоколадо и Деспина интегралниот кекс без 
додаден шеќер. 

Компанијата континуирано инвестира во 
своите човечки ресурси, пред сè во својот 
стручен кадар од областа на продажбата и 
производството.

Промоција
Уште од своето формирање и првите почетоци, 
Витаминка го користи рекламирањето како 
моќно и ефективно средство за комуникација, 
промоција и продажба на своите производи. 
Традицијата да се комуницира на правилен 
начин со потрошувачите е задржана и до ден 
денес.

Денес, освен маркетинг стратегијата на 
оваа компанија која што е на ниво, тука е и 
успешната промоција на нејзината работа со 
помош на ПР-от. Сето ова опфаќа продукција 
на оригинални ТВ - спотови, BTL промотивни 
настани и активности за дегустација како и 
отворени денови на фабриката, погодни за 
едукативни тури преку кои што најверните 
потрошувачи на Витаминка, најмалите односно 
децата, можат да научат и да видат како се 
произведуваат нивните омилени производи. 
Тука се и наградните игри, закуп на билборди, и 
секаков вид на промоции за односи со јавноста. 
Сево ова е со една цел – да се допре до 
најголемиот дел на потенцијалните 
потрошувачи.

Меѓу другото, Витаминка за 2011 година, 
направи соработка со познатата музичка ѕвезда 
Каролина Гочева, која стана нејзино заштитно 
лице. Компанијата започна нов начин на 

комуникација за квалитетите 
на македонските производи 
и прв чекор беше 
ангажирање на заштитно 
лице. Покрај ангажманот за 
заштитно лице каде таа 

беше вклучена во 
промотивните настани, 
дегустациите и слично, 
Каролина беше дел од 
календарот на Витаминка за 
2011 година.

Витаминка ја креира 
својата маркетинг и ПР 
стратегија врз основа на 
истражувања на 
актуелните импулси на 
пазарот и долгорочните 
анализи и очекувања од 
истиот.

Вредност на 
трговската 
марка

Светот на Витаминка е 
свет на разни вкусови од 

цела палета на производи кои 
претставуваат незаменлив дел од пазарот 

на прехранбена индустрија на Македонија, како и 
од секојдневната листа на храна на граѓаните во 
оваа држава но и надвор од неа.

Најчестите асоцијации кои ги одбележуваат 
брендовите на Витаминка се, висок стандарден 
квалитет, проверен и допадлив вкус, безбедна 
храна, долга традиција, сигурност и иновативност.
Постои силна емоционална поврзаност на 
потрошувачите со брендовите на оваа компанија, 
особено изразена во случајот со најпознатиот 
производ Стоби Флипс.
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