
Пазар 
Сковин АД е винарска визба со 33-годишна 
традиција на производство на грозје, вино и вински 
дестилат и продажба на домашен и странски пазар. 
Таа наедно е и втора по големина винарска визба 
во Македонија, со годишно производство од над 10 
милиони литри вино, кое го извезува во повеќе од 
15 земји во светот. 

Најголем дел од своето вино, Сковин го 
пласира во регионот и на пазарот на Европската 
Унија. Други знaчајни пазари на Сковин се и оние 
на Далечниот Исток, како Русија, Јапонија и Кина, со 
кои има воспоставено долгорочна соработка, а 
извезеното количество во овие земји од година во 
година сè повеќе се зголемува. Вината на Сковин 
можат да се најдат и во прекуокеанските земји, сè 
до Австралија.

Достигнувања
Во Сковин се обрнува големо внимание и 
постојано се инвестира во развој на сите полиња, 
како во истражување и развој на нови производи, 
така и во нова и најсовремена технологија во 
производството на вината и одгледување на 
лозата.

Сковин ги има имплементирано стандардите за 
контрола на квалитетот и на животната средина 
(ISO 9001 и ISO 14001), меѓународниот стандард 
за безбедност на храна (HACCAP) и 
меѓународниот стандард за храна (IFS). Сковин, 
исто така, го има вградено и стандардот Глобал гап 
(Global Gap) и е првата винарска визба која се 
стекна со сертификат за органско производство на 
грозје.

Со воведувањето на нови технологии и 
подобрувањето на квалитетот и структурата на 
продажбата, предностите на винарската визба 
Сковин се појавија со способност да одговорат на 
побарувачката за повисок квалитет во поголеми 
количества, не само во регионот туку и насекаде 
во светот.

Голема грижа и внимание во Сковин се 
посветува и при селекцијата на човечките ресурси, 
нивната едукација и стручно усовршување, коишто 
се задолжително на високо ниво. За понатамошно 
унапредување на кадрите Сковин обезбедува 
дополнителни обуки и семинари, со што осигурува 
неговите мултидисциплинарни тимови да бидат 
составени од експерти во секоја област, коишто ќе 
обезбедат напредок на секое поле.

Значајни достигнувања на Сковин во 2011 и 
2012 година се и влезот на неколку нови пазари 
како холандскиот, полскиот и францускиот пазар, 
како и подлабоко навлегување на рускиот, 
кинескиот и јапонскиот пазар. 

Јапонскиот пазар важи за доста пребирлив 
пазар, со високи стандарди и критериуми во поглед 
на квалитетот и сигурноста на виното, а Сковин 
веќе неколку години успешно работи на него, има 
соработка со трите најголеми производители на 
вино во Јапонија и континуирано го зголемува 
количеството извезено вино. 

Голем успех за Сковин претставува и влезот на 
рускиот пазар, којшто е еден од најголемите 
пазари на алкохолни пијалаци во светот и 
пенетрацијата на овој пазар воопшто не беше 
едноставнa. Сковин успеа да ги докаже можноста 
за испорака на сериозни количини во кратки 
рокови, високиот квалитет, вкус и дизајн на своите 

вина кои во целост ги задоволуваат руските 
потрошувачи. 

Големо достигнување за Сковин претставуваше 
и учеството во селекцијата на вино во Хонг Конг 
во 2011, на којашто учествуваа голем број 
винарници од светот и на која врвното вино 
Марков манастир на Сковин го освои златниот 
медал за најголема компатибилност со локалната 
храна.

Исто така, доста важно достигнување во 2011 
година беше и влезот на вината на Сковин на 
холандскиот пазар, како на полиците на 
традиционалните маркети, така и во онлајн 
продавниците на веб-страниците на нашите 
увозници. Доста битен да се спомне овде е и 
фактот дека вината на Сковин се достапни дури и 
во Мишелин-стар рестораните во Холандија, што 
само по себе е доказ за врвниот квалитет на овие 
вина.

историјат
Винарската визба Сковин е основана во 1979 
година, продолжувајќи ја вековната традиција на 
производство на вино од Скопското виногорје, 
традиција која датира уште од древниот Рим.  Таа 
за жителите на Скопје долго време важеше за 
место каде што може да се најде автентично 
домашно вино. По станувањето на дел од групата 
Фершпед АД, кое беше проследено со значајни 
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сковин

Винарската визба Сковин е пионер во 
производството на високо квалитетни - врвни 
вина, пенливи вина и органски вина во 
Македонија. 

На националната телевизија на Хонг Конг беше 
посветена цела емисија на виното Марков 
манастир на Сковин.

Дел од рекламата Macedonia Timeless, што се 
емитуваше на CNN, беше снимен на лозовите 
насади на Винарската визба Сковин, на 
југозападната страна на падините на Водно.

Сковин е еден од најголемите извозници на 
вино во Европската Унија.

инвестиции, Сковин стана една од најдобро 
опремените винарници во регионот, која 
произведува големи количества висококвалитетни 
вина според најнови технологии и стандарди и 
обезбедува широка дистрибуција во земјава и 
странство. 

Со стапка на раст од 40% годишно во 
последните 5 години на домашниот пазар и 30% 
во регионот, Сковин прерасна во сериозен 
конкурент за другите водечки винарници во 
регионот.

     
Производ
Лозовите насади на Сковин се познати по тоа што 
даваат единствена арома на вината, одраз на 
остриот мраз и долгото суво сончево лето. 
Нивната уникатна локација на 400-600 метри 
надморска височина на јужните падини на Водно, 
покривајќи површина од 500 хектари во областа 
наречена Сончева Долина и идеалниот спој од 
автохтони и меѓународни сорти, специфични 
агротехнички мерки кои се применуваат во 
лозовите насади и успешното усогласување на 
традиционалното производство на вино со новите 
технологии, претставуваат дел од факторите кои 
влијаат врз производство на вино со врвен и 
уникатен вкус и стил.
Портфолиото на производи на Сковин се состои 
од широк спектар квалитетни вина, пенливи вина и 
ракии, кои ги задоволуват и најистенчените вкусови 
на потрошувачите. 

Најзастапени производи во портфолиото на 
Сковин се црвените, белите и розе-вината. 
Нивниот врвен квалитет и впечатлив вкус е 
докажан во светот со 53 меѓународни награди и 
признанија.

Прозводите на Сковин се достапни на пазарот 
во неколку линии и во повеќе големини на 

пакување (0,75 л; 0,187 л; 1 л; 1,5 л; 3 л). 
Стратегијата на Сковин во 2012 година е 

насочена кон натамошно проширување на 
портфолиото на производи, збогатувајќи го со 
повеќе нови вина како во постоечките линии, така 
и со лансирање на цела нова линија на барик-вина.

неодамнешен развој
Сковин е пионер во органското производство на 
винова лоза во Македонија.  Четирите години на 
подготовка, дисциплинирана и стандардизирана 
обработка на насадите со органско производство 
ги дадоа првите плодови и во 2011 година Сковин 
го лансираше своето прво органско вино 
Санџовезе, коешто е добиено без загадување на 
околината, во согласност со највисоките еколошки 
стандарди и е целосно природно, а на неговите 
консументи им дава врвен квалитет и уживање.

Во 2011 година и на почетокот на 2012 година, 
винарската визба Сковин го збогати својот 
асортиман и со вината Мерло, Каберне совињон, 
Санта Марија и Траминец. 

Значајна развојна активност на Сковин во 2011 
беше и инвестицијата во Винарскиот подрум, 
којшто беше доопремен со барик-буриња, од кои 
се очекува да  се пласира вино на пазарот во текот 
на 2012 година.

Во моментот во винарската визба Сковин во 
тек се неколку големи проекти, како што се 
редизајн на етикетите, лансирање нови производи,  
зголемување на учеството на постоечките пазари и 
навлегување на неколку нови.

Промоција
Сковин АД има голем обем на маркетиншки 
активности и промоции, коишто се поделени во 
три групи: БТЛ активности, АТЛ активности и 
настани.

Од БТЛ активностите најзастапени се 
промоции во супермаркети, ресторани, кафулиња и 
дискоклубови. Од АТЛ активностите најмногу 
користи објави во списанија и весници, флаери, 
билборди и реклами на електронските медиуми, 
како телевизија и радио. Исто така, Сковин 
максимално ги употребува и новите медиуми: веб-
страница и социјалните мрежи, коишто се покажаа 
како доста корисни за директен и интерактивен 
контакт со потрошувачите. 

Сковин АД е и постојан спонзор на различни 
културно-уметнички, спортски и музички настани.

Во 2011 година Сковин го отвори Винарскиот 
подрум за своите посетители. Фактот што Сковин 
е најголемата винарска визба во Скопје и неговата 
блиска околина, го прави подрумот исклучително 
погоден за организирани дегустации на вино, како 
и различен вид бизнис и други видови настани, на 
кои посетителите ќе добијат совети од 
професионални сомелиери и енолози, а наедно и 
ќе уживаат во уникатната и интимна атмосфера 
којашто тој им ја нуди, збогатена со богат избор на 
храна, соодветен на понудата на вино. 

Едновремено, посетата на Винарскиот подрум 
може да се збогати со разгледување на 
Винарницата и поблиско запознавање со самиот 
процес на производство на виното. 

Во винарската визба Сковин на прво место се 
секогаш потрошувачите, со коишто се градат 
долгорочни односи базирани на доверба. Во 
комуникација со нив акцент се става пред сè на 
врвниот квалитет, традицијата и сигурноста, која им 
ја нуди винарската визба Сковин.

вредност на трговската марка
Сковин е винарска визба со долгогодишна 
традиција на производство на висококвалитетни 
вина со достапни цени. Основни вредности на 
трговската марка се квалитет, доверба, сигурност и 
достапност.

Сковин претставува компанија со углед на 
добар работодавач, којшто се грижи за своите 
вработени и им обезбедува поволни услови за 
работа и слободно изразување. Менаџментот ги 
цени тимскиот дух, креативноста и лидерските 
способности на своите вработени. За таа цел 
вложува голем труд и внимание на нивното 
мотивирање и унапредување.

Сковин посветува подеднакво големо внимание 
и грижа како на своите вработени, така и на сите 
други засегнати страни. Сковин АД е општествено 
одговорна компанија, која се грижи и го помага 
општеството, произведува сигурни и високо 
квалитетни производи, на начин којшто не ù штети 
на околината.

Брендот Сковин е познат и признаен бренд во 
земјата и во странство, верифициран со 
многубројни награди и признанија на светско ниво. 
Самиот факт дека вината на Сковин можат да се 
најдат на пазарите на Европа, Азија, па сè до 
Австралија е сам по себе потврда за вредноста на 
трговската марка.

www.skovin.com.mk


