Пазар

Оваа 2012 година компанијата Млекара Здравје
Радово го слави својот јубилеј – 10 години
постоење. Денес може да се каже дека Млекара
Здравје Радово е апсолутен лидер во продажбата
на белите сирења, каде што има учество од над
40% на пазарот. Во врвот на продажбата е и во
делот на кашкавалите и кисело-млечната програма:
јогурти, павлака, кисело млеко и др. Воедно,
компанијата е и најголем извозник на млечните
производи од Македонија.
Потврда за растот и за развојот на Млекара
Здравје Радово е проширувањето на пласманот на
производи на териториите надвор од Р.Македонија.
Брендот Млекара Здравје Радово веќе е добро
познат и надвор од границите на Македонија.
Нашите производи може да се најдат на пазарите
во Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина,
Хрватска, Косово и во Албанија.

Достигнувања

Нашата мисија е постојано следење на потребите
на нашите потрошувачи и одржување на големата
доверба која ја имаат тие во нас. Сето тоа го
градиме преку следниве ВРЕДНОСТИ:
• Врвен КВАЛИТЕТ во сите области, почнувајќи
од суровините, производството, дистрибуцијата,
маркетингот и продажбата;
• Највисоки СТАНДАРДИ во секој дел од
работењето;
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• Постојана ОБУКА на кадарот на сите нивоа;
• Доверливост и ПАРТНЕРСКИ однос со нашите
доставувачи;

• Грижа за подобрување на УСЛОВИТЕ ЗА
РАБОТА по најновите стандарди;
• Заштита на животната средина;
• Општествена одговорност;
Со имплементацијата на ISO стандардот,
OHSAS стандардот и HACCP системот, како и со
постојаното вложување во нови технологии,
Млекара Здравје Радово во многу сегменти го
потврди своето лидерско место. Потврда за тоа се
многубројните домашни и странски признанија.
Јасната визија за пазарот, како и постојаните
технолошки вложувања, проследени со
маркетиншки активности, направија оваа компанија
да создаде силни брендови кои ја поврзуваат
македонската традиција во современ квалитет.

Историјат

Млекара Здравје Радово започна со работа на
почетокот на 2002 година, во еколошки чиста
средина, која го опфаќа пределот меѓу планините
Огражден и Беласица, на 10 километри
оддалеченост од Струмица. Тоа е првата гринфилдинвестиција.
Во 2004 година производството се прошири со
нов производствен капацитет во Куманово, со што
се продолжи традицијата на педесет години
постоење и производство на поранешен ЗИК
Куманово. Во 2011 година започна со работа и
новата фабрика во Струмица, со производство на

нова палета производи – УХТ млеко.
Од почетокот до денес забележлив е
континуиран развој во производствената програма,
раст на бројот на производи и бројот на
вработени.
Со постојана работа и воведување нови
производи, како што се: растителни кашкавали, фета
сирење, млеко, павлака, кисело млеко и др.,
проширен е асортиманот, кој на почетокот го
сочинуваа само десетина производи. Денес
целокупниот асортиман опфаќа над 50 производи.
Развојот и успехот на Млекара Здравје Радово
подразбира и зголемување на работниот кадар. Од
почетните 8 вработени денешната бројка изнесува
250.
Почетниот капацитет на дневна обработка на
млеко од 2.500 литри денес е зголемен на 90.000
литри.
Целокупната продажба и дистрибуција на
производите се одвива во и од магацинот во
Скопје, каде што се наоѓа и дирекцијата на
компанијата. Со дистрибуција се опфатени сите
градови и населени места во Република Македонија.
Истата се одвива со возила од сопствениот возен
парк.

Производ

Млекара Здравје Радово е присутна на пазарот со
широка палета на висококвалитетни производи.
Ова се само дел од производите:
Мешано сирење: кравјо и овчо сирење,
комбинација која дефинитивно го погоди вкусот на
потрошувачите и е најпродавано сирење во
Македонија.

Фетина: фета сирење со врвен квалитет.
Единствен производител во Македонија.
Мешан и овчи кашкавал: кашкавали кои се
произведуваат во погонот во Куманово по
традиционален рецепт.
Растителен кашкавал: ексклузивен производител
во Македонија и во регионот. Се произведуваат
приватни марки за врвни куќи од регионот.

Неодамнешен развој

Со стартот на производството на крајот од 2011
година во новата фабрика во Струмица, Млекара
Здравје Радово го појави на пазарот и трајното
млеко, а во овој современ погон во наредниот
период се планираат уште нови производи. На
почетокот на 2012 година се инвестираше во
купување на еден од најголемите и модерни
капацитети за производство на сокови – сегмент
од пазарот на кој Млекара Здравје Радово планира
да стане сериозен учесник.

маркетиншки активности ги насочи и кон нови
медиуми: интернет-порталите и социјалните
мрежи. Воедно, оваа компанија поддржува голем
број културни, спортски, едукативни и хуманитарни
активности.

Вредност на трговската марка

Квалитетот, иновациите и постојаните вложувања
доведоа до голема доверба и свесност кај
потрошувачите за брендот Млекара Здравје
Радово. Сопствените рецепти, иновативниот
технолошки пристап, грижата за квалитетот и
визијата која ја поседуваат се силно изразени во
вредноста на брендот. Логото Здравје претставува
препознатлив и квалитетен вкус.

www.mlekarazdravje.com.mk

Промоција

Од самиот почеток на работата започна и
промоцијата на производите на Млекара Здравје
Радово. Оваа компанија можеби беше првата
компанија која започна со рекламирање македонски
млечни производи. Маркетинг-стратегијата ги
опфаќа сите медиуми. ТВ и радио-кампањи, БТЛпромоции и активности за промоции и дегустации,
закуп на билборди, панели, наградни игри. Низ сиве
овие години млекарницата со своите производи е
присутна на голем број саеми, каде што има
освоено голем број признанија. Во последно време
Млекара Здравје Радово дел од своите

Дали сте знаеле дека...

Млекара Здравје
Млекара Здравје Радово е најголем извозник на
млечни производи од Македонија;
Мешаното сирење, кое сега најмногу се
конзумира во Македонија, за прв пат е
промовирано од оваа компанија.
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