Пазар

За одржување на здрав и добро
балансиран живот, се
препорачува конзумирање на
внимателно одбрани негазирани
сокови од страна на
потрошувачите.
На македонскиот пазар се
присутни домашни и странски
производители на негазирани
сокови, но и покрај огромната
конкуренција, ГОРА соковите се
издвојуваат по својот врвен
квалитет и пристапни цени.
Комапнијата КОДИНГ со
својот бренд ГОРА, учествува на
пазарот на негазирани сокови во
Македонија и од моментот на
појавувањето на пазарот
забележа исклучителен раст.
Освен негазирани сокови, компанијата
КОДИНГ произведува и газирани сокови Гора
Кола и Гора Оранж.

Достигнувања

КОДИНГ постојано инвестира во развој на
нови технологии во сите сегменти.
Во својот производен погон, КОДИНГ има
најсовременa (микробиолошкa,
физичкохемискa, биохемискa) лабораториja
каде континуирано се следи квалитетот на
сокот. Редовни контроли врши и Републичкиот
Завод за здравствена заштита на Македонија
како и водечкиот Европски Институт
ФРЕСЕНИУС каде се прават контроли на
најреномираните светски брендови.
Постојаните анализи и големиот број на
значајни сертификати кои се гаранција за
квалитетот на сокот, овозможија ГОРА да
биде префериран бренд низ целата територија
на Република Македонија.
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Историјат

Компанијата КОДИНГ започна со
производство на негазираните сокови ГОРА
во 2008 година. Гора соковите се полнат со
природната изворска Горска Вода.
ГОРА соковите содржат природни овошни
концентрати кои ги произведуваат
реномираните светски компании Wild од
Германија и Etol од Словенија.
Брендот ГОРА ја прошири својата палета на
производи со ладните чаеви ГОРА кои се
застапени во два вкуса: лимон и праска во
пакување од 1.5л и 0.5л.

Производ

ГОРА соковите им пружаат на потрошувачите
освежување кое содржи витамини,хранлива
вредност и течности кои се потребни за
одржување на хидратацијата. Овие сокови,
освен што ја намалуваат жедта, имаат и врвен
вкус.

ГОРА негазираните сокови се полнат во
ПЕТ амбалажа и се достапни на пазарот во
пет неодоливи вкусови: портокал,
мултивитамин,мултиред,зелено јаболко и
праска.Овие сокови содржат минимум 12%
овошен сок,имаат прекрасна текстура и
пријатен мирис.За комплетно задоволство,
ГОРА постои во ПЕТ
амбалажа и тоа
фамилијарно пакување
од 1.5л и 0.5л пакување
идеално за помладите
потрошувачи.

Неодамнешен
развој

Од појавувањето на
пазарот, ГОРА стана
препознатлив бренд во
Македонија и
неизоставен дел од
продажниот асортиман
на сите поголеми и
помали маркети.
Покрај негазираните
сокови, компанијата
КОДИНГ почна да
произведува и газирани
сокови Гора Кола и Гора
Оранж, кои се достапни
во ПЕТ амбалажа во пакување од 1.5л и 0.5л.
Во 2011 година, ПЕТ амбалажата на ГОРА
ладните чаеви со вкусови од лимон и праска,
во пакување од 0.5л се збогатија со спортско
капаче.

Промоција

ГОРА исто како и ГОРСКА е постојано
присутна на телевизија, радио, интернет како и
на сите позначајни јавни случувања, со што го
подржуваме развојот на квалитетот на
живеење во Република Македонија.
Со постојано инвестирање во
технологијата,подобрување
на квалитетот на услугата,
ширење на дистрибутивната
мрежа, ГОРА стана
Супербренд за 2011/2012
година.
Позначајни спонзорства
во областа на спортот
подржани од ГОРА се
однесуваат на:
• Кошаркарската Федерација
на Македонија
• Кошаркарскиот клуб МЗТ
Скопје
• Одбојкарскиот клуб Форца
• Скопскиот Маратон
• Фудбалскиот клуб
Работнички
• Фудбалскиот клуб
Металург
• Пливачкиот клуб Делфин
Во културните манифестации
во Република Македонија
спонзорирани од ГОРА се вбројуваат
Детскиот фестивал Поточиња, Скопско лето,
Есенски музички свечености и многу други.
ГОРA покажува огромна грижа за децата
со специјални потреби помагајќи го

подржувањето на различни активности.
Согласно можностите ГОРА ги помага
културните и спорстките настани кои
придонесуваат за афирмација на Република
Македонија како модерна држава со длабоки
културни и духовни корени.

Вредност на трговската марка
Сите активности на компанијата се
ориентирани кон задоволување на
потрошувачите произведување на квалитетен и
здрав производ и брза услуга.
Со постојано инвестирање во
техологијата, едукацијата на вработените,
ширење на дистрибутивната мрежа и
подобрување на квалитетот на услугата, ГОРА
создава чувство на сигурност, доверба и почит
кај потрошувачите.
Горди сме на тоа што брендот ГОРА стана
синоном за природен, здрав, квалитетен и
врвен производ.
Гора....за целото семејство,за пријатели, за
забава,за добро расположение!

www.gorska.com.mk
ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

ГОРА
Со конзумирање на две чаши ГОРА, се
задоволуваат просечните дневните потреби на
витамини кои му се неопходни на човечкиот
организам.

SUPERBRANDS

25

