Пазар

Нептун – малопродажниот бренд на ЕуроМедиа е
создаден во мигот кога е препозната потребата
за сериозен ланец на продавници специјализиран
за бела техника, електроника и компјутерска
опрема на македонскиот пазар во не толку
далечната 1998 година.
Компанијата за кратко време ја зазема и
задржува позицијата на лидер на македонскиот
пазар ширејќи ја својата мрежа и асортиман. Со
тоа се зголемува и одговорноста кон клиентите
но и задоволството да се одговори на нивните
барања.
Денес, покрај на македонскиот пазар, Нептун е
присутен и во Косово, во Србија, но и во
Албанија и во Црна Гора.

Достигнувања

И највисоките дострели започнуваат со првиот
чекор.
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Првите чекори на Нептун се бебешки, целите
реални и со тоа достигнувањата сосема
заслужени. Филозофијата на Нептун е дека меѓу
две цели се здивнува онолку колку да се удостои
достигнатата и веднаш динамично се поставува и
продолжува кон следната.
Своите достигнувања Нептун ги мери во
постигнатиот профит, во ширењето на пазарот,
во збогатувањето на портфолиото производи, но
притоа постојано имајќи го клиентот и неговата
потреба во епицентарот на својот интерес.
Желбата да се биде насекаде, да се биде
достапен, незаменлив и секогаш прв и последен
избор на клиентот е стремеж на Нептун.
Намерата е во продавниците на Нептун
клиентите да се чувствуваат пријатно, да имаат
избор и да не прават компромис при купувањето.
Во моментов, достигнати се 15 продавници во
Македонија, 6 во Косово, 8 во Србија, достигнати
се 372 вработени.
Растејќи како
компанија, се јавува
и потребата за
оддолжување кон
средината што
опкружува. Така,
како општествено
одговорна
компанија, едно од
најблагородните
достигнувања е она
кога им се помага
на оние на кои им
е потребна помош,
преку спонзорства
и донации.
Достигнувањата
на Нептун се
процес кој никогаш
не завршува, туку
само носи на

следното скалило, кон невидлив, но посакуван врв
– право во срцата на купувачите.

Историјат

Нептун е основан во 1998 година, за веќе во 1999
година да стане дел од интернационалниот
синџир на продавници - Нептун Интернешнал. Во
моментов покрај во Македонија, Нептун е
регионално препознатлив и почитуван синџир за
бела техника, електроника и компјутерска опрема
и во Косово, Србија, Албанија и Црна Гора.
Првата продавница Нептун е отворена во
1998 година во Градскиот трговски центар во
Скопје. Оттогаш мрежата интензивно се шири, се
отвораат нови продавници во трговскиот центар
Мавровка во 2003 година, во трговскиот центар
Рамстор во 2005 година, во склоп на комплексот
Стадион.
Во 2006 започнува експанзијата надвор од
Скопје, низ Македонија. Така, Нептун се доближува
до клиентите во Гостивар и во Тетово. Во 2007та се отвораат и продавници во Охрид и
Куманово, во 2008 година се отвораат и првите
продавници во Струга, Прилеп и Битола а во 2009
година во Штип, Струмица и Кочани. 2007-та
година е значајна и по започнувањето на
експанзијата на мрежата Нептун на косовскиот
пазар.
На веќепостоечките продавници до крајот на
2012 година ќе им се придружат и уште 4 во
Македонија, 2 во Косово и 4 во Србија.
Трудејќи се постојано да биде во тек со
актуелните движења и новите барања на пазарот,
во 2008 година Нептун се ребрендира. Тоа е
годината кога се става акцент на корпоративниот
имиџ на компанијата. Новото лого во силни,
енергични бои, со остри контури го потврдува
стремежот на Нептун да се биде секогаш
интересен, забележлив, со нова енергија.
Ребрендирањето не само што на Нептун му
донесе визуелно освежување и го модернизира

целокупниот изглед на продажните места, туку со
себе повлече и напуштање на стариот и
воведување нов концепт на работа.
Во Нептун се верува дека брендовите ја
изградија компанијата, брендовите кои ги
застапува и продуктите кои ги нуди преку својот
синџир на продавници. Почитта кон
производителите се пресликува во одличната
долгогодишна соработка со нив и во започнување
на соработка со други нови брендови на нашиот
пазар, кои во Нептун гледаат како на застапник со
потенцијал.
Со сета почит кон нив, еве мала хронологија:
Нептун станува официјален застапник за Филипс

синергија, олицетворена во продажбата, лежи
клучот за „производот“ Нептун.
Во Нептун се смета дека умешноста на
продажбата лежи во препознавањето на
стимулусот на клиентот и соодветно одговарање
на таа потреба. Затоа, покрај доброто познавање
на продуктите, императив е познавањето на
клиентите за да се постигне совршената
продажба.
Гордост на Нептун е продажниот тим кој во
оваа спрега е најистурениот играч од тимот. За
тоа дека Нептун вложува и во човечките ресурси
зборува и постоењето на посебен тренинг
центар каде преку секојдневни обуки се става

Стратегијата опфаќа освојување на нови
пазари, ширење на старите, подобрување на
услугата, комуникацијата.
Отворањето на новата, досега најголема
продавница Нептун во Скопје е нешто кое го
означи месец март оваа година и кое е само
најава за уште поголемиот мегастор чиешто
отворање е планирано за месец октомври.
Развојот на Нептун не се мери единствено во
квадратни метри, број на отворени продавници и
број на вработени. Нептун се шири не само
математички и географски, што е уште поважно,
Нептун се збогатува и искуствено.

Промоција

Нептун секогаш има што да понуди а со тоа и
што да каже. Постојано со добри вести, целта е
добрата понуда да биде комуницирана на
најдобар начин и така да стигне до што е можно
поголем број клиенти.
Нептун кажува преку сите канали на
комуникација: преку препознатливите летоци,
преку ТВ и радио кампањите, преку веб-страната,
преку социјалните мрежи, преку промоциите.
Преку ПОС материјалите во продажните места.
Оваа година е година на визуелно освежување
на корпоративната комуникацијата, означена
преку редизајн на летокот и ТВ спотовите, со
менување на форматите, фаќајќи чекор со
креативните новитети и следејќи го импулсот и
вкусот на клиентите.
И покрај сè, Нептун најмногу кажува преку
задоволните клиенти.

Вредност на трговската марка

во 1998 година, ексклузивен дистрибутер за ЛГ во
1999 година, официјален застапник за Сони во
2000 и ексклузивен дистрибутер за Беко во 2004.
Со сите брендови во своето портфолио, без
разлика дали станува збор за Беко, ЛГ, Самсунг,
Сони, Филипс, Панасоник, Тефал, Ровента,
Мулинекс, Крупс, Електролукс, Аристон, Зануси,
ХП, Мајкрософт, Канон, Никон, Браун, Бош, Синбо,
Бломберг, Грундиг, Дел, Леново, Кенвуд, Привилег
или Фуего, Нептун останува најзначајниот и
незаобиколлив дел на пазарот за техничка опрема
во Македонија.

Производ

Нептун е поставен на три столба: човечки
ресурси, продукти и услуга, токму во нивната

акцент не само на продажните техники, туку и на
сите новитети од производителите.
Нептун претставува големо семејство,
семејство обединето зад идејата - да се биде
сеопфатен, да се биде прв. Во услугата која се
нуди да биде втемелена почитта и обврската кон
клиентот а притоа да се работи со сето срце и
разум кон брендовите и производите кои се
претставуваат.

Неодамнешен развој

Приказната на Нептун е бесконечна, оттаму и
развојот претставува неминовно секојдневие.
Нептун расте, се развива, се надоградува, секогаш
плански и секогаш трудејќи се да се биде подобар
од вчера.

За Нептун, брендот претставува визуелизација на
целата биографија на мрежата на продавници, во
сите нејзини развојни фази. Брендот е сложувалка
од околности, продукти, перцепции, комуникации,
која откако ќе се сложи, резултира со
индивидуално некогаш и миговно задоволство.
Вредноста на брендот Нептун се потврдува
во секоја посета на продажните места. Се гледа
во повторените посети, во лојалноста од страна
на клиентите.
Вредноста на Нептун се задоволните клиенти.
Стремежот за иднината е да не се продаваат
продукти, туку преку нудење на вистински
решенија животот на луѓето а се поедностави а
тие да бидат посреќни.
Визионерски, на ниво на компанија, се
посакува трговската марка (Trademark) Нептун да
еволуира во обожувана марка (Lovemark) Нептун
во умот и во срцата на клиентите, кои притоа од
клиенти ќе станат љубители на брендот Нептун.

www.neptun.com.mk

Дали сте знаеле дека...

Нептун
Нептун годишно произведува 54 км фискални
сметки.
„Планетата“ Нептун се протега на 7108 м2
површина.
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