
Пазар 
Порше Македонија е компанија која ги застапува 
автомобилските брендови Volkswagen, Audi, Škoda 
и Volkswagen комерцијални возила. Присутна на 
македонскиот пазар од крајот на 2005 година, таа 
е единствениот импортер во државата во 
директна сопственост на производителот на 
автомобилите - Volkswagen AG. 

Порше Македонија е лидер на автомобилскиот 
пазар со 30 % удел во пазарот на нови возила. 
Успехот не се должи само на моќта на врвните 
брендови кои се застапуваат и нивниот изграден и 
препознатлив имиџ, туку и на посветениот начин 
на работа на локалниот тим и грижата за 
клиентите. 

Неприкосновениот квалитет на производите и 
услугите, постојаните надградувања и подобрувања 
се главната конкурентска предност на што се 
темели лидерската позиција на автомобилскиот 
пазар. 

Достигнувања
Порше Македонија е бренд што ги спојува 
искуството на долгогодишната традиција, 
супериорниот квалитет и иновативната 
технологија. 

Од своето отворање во 2005 година до денес, 
компанијата се залага за раст и експанзија на 
дејноста, што резултираше со  широка продажно 
сервисна мрежа во Република Македонија. Своите 
продажно – сервисни партнери ширум земјата 

Порше Македонија ги снабдува со оригинални 
делови и дополнителна опрема од соодветната 
марка на возило, со што е креиран траен и фер 
работен однос со соработниците.

Во Порше Македонија денес работат над 100 
вработени, со тенденција за понатамошно ширење 
на тимот. Компанијата преку програмите за развој 
и усовршување на кадрите и постојаната размена 
на информации, овозможува континуирано 
подобрување на квалитетот на работата. 
Наградата  „Најдобар работодавач во Република 
Македонија за 2011” што Порше Македонија ја 
доби на изборот организиран од Triple S 
Recruitment, на најдобар начин сведочи за 
пријатното работно опкружување и врвните 
меѓучовечки односи во рамки на организацијата.

Врз основа на истражување на јавното 
мислење и експертското гласање, Порше 
Македонија е прогласен за македонски супербренд 
за 2011/2012 година. Оваа награда е доказ за 
врвниот квалитет и реноме на компанијата, 
препознатливост на брендот и неговата висока 
позиционираност. Volkswagen Passat во 2006 
година се закити со автомобилскиот оскар во 
Македонија, а Volkswagen Golf 6 во 2009 година.

историјат
Компанијата е формирана со директна странска 
инвестиција од страна на Порше Холдингот. 
Почетната инвестиција изнесуваше 10 милиони 
евра, а дополнителни 17 милиони евра беа 

инвестирани преку Порше 
лизинг, а кои денес се во 
сопственост на светскиот 
автомобилски гигант 
Volkswagen AG. Порше 
Македонија функционира 
како децентрализиран дел 
од интегрираниот 
автомобилски концерн кој 
ги застапува 
автомобилските брендови 
Volkswagen, Audi, Škoda и 
Volkswagen комерцијални 
возила, постои безрезервна 

подршка за сите активности кои се преземаат, се 
со цел клиентите да имаат врвни автомобили на 
дофат на раката.

     
Производ
Преку темелна анализа и постојано следење на 
пазарот и неговите барања, Порше Македонија 
дизајнираше широко портфолио на возила и 
продажно-сервисни услуги за сите кориснички 
сегменти, со цел да ги задоволи специфичните 
потреби на потрошувачите. Секој од брендовите 
има свои вредности и идеали и своја моќ да ги 
инспирира и привлече клиентите. 

Автомобилите на Volkswagen се наменети за 
потрошувачите кои бараат висок стандарден 
квалитет, изразена естетика, најсовремена 
технолошка опременост и долготрајност.  Golf, 
Polo, Passat, Beetle, Jetta, Touran, Tiguan, EOS, Touareg, 
Sharan, Scirocco се дел од богатиот асортиман на 
овој бренд, а новиот Volkswagen up! е мал 
харизматичен автомобил со ефикасна 
потрошувачка на гориво, електричен мотор и 
извонреден безбедносен систем. Возилото е за 
секојдневно урбано уживање и за луѓето од сите 
возрасти со различни мобилни желби. Caddy, 
Crafter, Transporter, Multivan и Amarok ја 
сочинуваат понудата на Volkswagen 
комерцијалните возила. Практични и едноставни, 
овие возила се одлични за работа и рекреација. 
Новиот Amarok е моќен теренец кој се издвојува 
по својот совршен дизајн, а поседува голема сила 
и агилност за да пристигне  и до најмалку 
пристапните места.  

Новиот модерен дизајн на возилата на Škoda, 
има за цел дополнително да ја истакне 
перципцијата за  Škoda како производител на 
атрактивни автомобили кои нудат извондредна 
вредност за цената, безброј паметни решенија и 
прецизно извршена работа. Откако со 
истражувањето на пазарот се покажа дека 
потрошувачите се повеќе бараат мали 
автомобили со ниска потрошувачка на гориво и 
поволна цена, Škoda ги следеше нивните потреби,  
и на почетокот на 2012 година го лансираше 
новиот  Citigo. Citigo е дизајниран специјално за 
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Дали сте знаеле Дека...

Порше Македонија  

Возилата Volkswagen се најпродаваните 
автомобили во 2011 во Европа.

Volkswagen Beetle е еден од добитниците на 
оскар за индустриски дизајн на манифестацијата 
Good Design која што се одржа во Чикаго во 
2011 година.  

Секоја година во јуни во Скопје се одржува 
караван на буби - олдтајмери , во кое 
учествуваат гордите сопственици кои 
парадираат со своите автомобили.

Во јануари 2012 се продадени 75.400 возила од 
марката Škoda, со што е остварен најголем 
промет во последните 117 години. Škoda има 
произведено 14 милиони автомобили досега, а 
на почетокот на 2012 - јубилеен автомобил  е 
специјалниот модел Superb 2.0 TDI.

Една од најдобрите музички ѕвезди на сите 
времиња, Диџеј Тиесто, ексклузивно за 
промоцијата на новата Škoda Citigo, креираше 
музичко видео “What Can We Do (A Deeper 
Love)” кое може ексклузивно да се види и 
превземе на Фејсбук страната на Škoda  www.
facebook.com/skoda.

Читателите на списанието „OFF ROAD“во 
2011 година го избраа Audi Q3 како нивно 
омилено теренско возило во категоријата 
"Crossover".

Порше Македонија до сега има продадено над 
13000 возила.

младата популација и се карактеризира со врвна 
безбедност, атрактивен дизајн и економични 
бензински мотори.  Fabia, Octavia, Yeti, Superb, 
Roomster, Praktik се останатите модели на Škoda. 

Возилата на Audi се вистински симбол за 
престиж, стил и луксуз.  Автомобилите од овој 
бренд ја добија и титулата „Најдобар Автомобил 
во 2012” од страна на читателите на 
најтиражното автомобилско списание во Европа 
„auto motor und sport“ (АМS), кои го оценија Audi 
A1 како најдобар во сегментот мали автомобили , 
а Audi A4 и A5 најдобри возила од средната класа. 

Audi А4 е возило со најниска стапка на грешка 
и е на врвот според извештајот на  DEKRA за 
користени автомобили за 2011 година. Според 
поминатите километри најдобар е во три класи на 
автомобили.

неодамнешен развој
Следејќи го брзиот развој на пазарот, Порше 
Македонија се стреми да одговори на сите 
предизвици, креирајќи дополнителни вредности со 
цел да им го понуди 
најдоброто на своите 
клиенти. Визијата на 
Порше Македонија е да 
стане синоним за врвна 
автомобилска компанија 
која застапува оригинални 
возила со висок квалитет 
применувајќи 
најсовремени деловни 
стандарди, со стабилна 
позиција на пазарот, која 
креира проширување и 
продлабочување на 
деловната соработка со постоечките и 
потенцијалните деловни партнери. 

Во согласност со слоганот ,,партнер од 
доверба ˝ Порше Македонија континуирано се 
стреми да ги задоволува високо софистицираните 
вкусови на своите клиенти, и токму затоа 
истовремено со нивната европска премиера ги 
обезбедува најновите модели од своите 
автомобили, кои се достапни преку широко 
распространетата мрежа на партнери низ 
Македонија. Задоволството на клиентите е 
примарна цел на сите активности на Порше 
Македонија и дополнителен порив секогаш да се 
направи чекор повеќе за нив.

Интегрирањето на најновите технолошки 
достигнувања во возилата, врвниот дизајн, 
изградениот имиџ, долгорочната гаранција, 
можноста за купување возило на лизинг ги прават 
автомобилските брендови Volkswagen, Audi, Škoda 
и Volkswagen комерцијални возила вистински 

избор за љубителите на квалитетните 
автомобили. 

Промоција
Покрај високиот квалитет на производите 
и сервисните услуги кои ги нуди, 
несомнено е дека дел од успехот на 
Порше се должи и на маркетинг 
стратегијата која компанијата ја 
применува. 

Како модерна и успешна автомобилска 
компанија, вклучена во локалната и 
глобалната средина, Порше Македонија 
истовремено користи повеќе 
комуникациски канали, со цел 
континуирана интеракција со 
своите потрошувачи. Се 

спроведува интегрирана промотивна 
стратегија која опфаќа повеќе 
комуникациски канали: рекламна 
кампања во печатените и 
електронските медиуми, односи со 
јавноста, спонзорства и БТЛ 
промотивни настани. Компанијата 
интензивно ги користи и новите 
социјални медиуми, како моќно и 
ефикасно средство за двонасочна 
комуникација со клиентите. Фејсбук 
страната на Порше Македонија на 
почетокот на 2012 година достигна 
над 42.000 фанови, а страната на Škoda 
бележи рекордна посетеност од 
15.000 посети дневно. Порше ги користи сите 
ресурси со цел да биде поблиску до своите 
клиенти и да им и донесе своите услуги на дофат 
на раката.

Во согласност со својата корпоративна 
филозофија, Порше континуирано се стреми кон 
одржување на високи стандарди и поддршка на 

заедницата во која 
дејствува. Како 
општествено 
одговорна компанија, 
Порше Македонија 
поддржува многу 
активности и настани 
од културен интерес, 
спонзорства и 
донации. Секоја 
година се поддржува 
Скопскиот џез 
фестивал, Охридското 
лето, модната недела 

во Скопје, Охридскиот пливачки маратон, 
велосипедската трка во Скопје и други 
манифестации.

Вредност на трговската марка
Брендот Порше е препознатлив за потрошувачите 
ширум светот, а силната емоционална поврзаност 
на клиентите со автомобилите на Volkswagen, Audi 
и Škoda, претставува доказ за моќта на овој бренд.  

Врвниот квалитет, извонредниот дизајн, 
беспрекорната изработка, фунционалноста и 
безбедноста се синоним за возилата од 
продажното портфолио на Порше Македонија. 
Компанијата ја спојува  долгата традиција со 
најновите технолошки достигнувања, а во фокусот 
на нејзиното работење  е задоволувањето на 
потребите на клиентите. Со постојани инвестиции 
во технологијата, едукација и надградба на 
вработените, ширење на дистрибутивната мрежа и 
подобрување на квалитетот на сервисните услуги, 

претпријатието создава чувство на доверба и 
почит кај потрошувачите. 

Покрај градењето водечки бренд во 
автомобилската индустрија во земјата, Порше 
Македонија континуирано прави напори  да 
изгради бренд на врвен работодавач и успешен 
пример за корпоративно управување на 
општествено одговорна компанија. Благодарејќи 
на ваквата определба, организацијата важи за 
сигурен партнер на своите клиенти, партнери и 
вработени, како и  општествената заедница во 
која дејствува. 

Она што е заедничко за сите брендови е што 
сите имаат индивидуална развојна стратегија, во 
чија реализација се избегнува стереотипниот 

пристап, а се практикува уникатност и различност 
се со цел да се постигне високо задоволство кај 
клиентите и да се стекне нивната доверба. 
Високата вредност на брендот Порше Македонија 
и на неговите производи кај потрошувачите,  е 
верификувана со бројни награди и признанија, што 
е одлична основа за надградба и проширување на 
веќе потврдените вредности. 

www.porsche.com.mk


