Пазар

ТОБАКО е водечка компанија на македонскиот
пазар во доменот продажба на производи и услуги
за широка потрошувачка со 21-годишно искуство
и традиција во работењето.
Компанијата делува во сегментите на
малопродажба, големопродажба и развива
иновативни електронски услуги. Располага со
сопствена малопродажна мрежа од киосци и
салони кои работат под брендовите TOBACCO,
Together и 24/7 и бројат над 50 продажни места
низ Македонија. Големопродажната мрежа на
компанијата опслужува повеќе од 2.000 продажни
места. Лидерската позиција на пазарот се темели
на успешна комбинација на повеќе сродни
фактори, почнувајќи од уникатниот концепт на
работа и посветениот тим на вработени, преку
успешна соработка со партнерите па сè до
инвестирањето во сопствените брендови и
продажната мрежа.
Единствениот и препознатлив имиџ на
компанијата е изграден преку континуирано
обезбедување на висококвалитетна услуга и богат
асортиман на производи.

Достигнувања

ТОБАКО е успешна приказна која започна во
1990 г. со само еден продажен објект – киоск.
Денес, компанијата има сопствена малопродажна

и големопродажната мрежа на целата територија
на Македонија и вработува преку 300 посветени
професионалци.
Во 2010 г. ТОБАКО изврши преобразба на
правната форма во акционерско друштво.
Имплементиран е систем за корпоративно
управување согласно највисоките светски
стандарди. Со тоа исполнет е основниот услов за
реализирање на една од стратешките цели на
компанијата - настап на пазарот на капитал. Јавната
понуда на акции започна на 01.02.2012 г.
ТОБАКО е компанија со висока свест за
општетвена одговорност. Со поддршка на
проекти од хуманитарен карактер и од областа на
културата, спортот, науката, образованието и
заштитата на човековата околина, ТОБАКО
настојува да придонесе за унапредување и
подобрување на квалитетот на животот во
поширокото опкружување во кое дејствува. Во
2009 и во 2010 година, компанијата е добитник на
Признание за општествено одговорна практика
што го доделува Координативното тело за
општествена одговорност на претпријатија и
Министерството за економија на РМ.
Во 2009 г. ТОБАКО го доби престижното
признание за водечки бренд во Македонија, од
страна на меѓународната организација Superbrands.
Интегрираниот Систем за управување со
квалитет и животна средина кој е воведен уште од
2004 година, сертифициран
согласно стандардите ISO
9001:2008 и ISO 14001:2004,
ја потврдува определбата
на компанијата за
професионално работење и
фокусираноста кон
унапредување и
подобрување на квалитетот
во работењето и
животната средина.

Историјат

Компанијата е основана на
1ви ноември 1990 г. со
отворање на првиот
TOBACCO киоск, во тоа
време единствен модерен
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киоск во Македонија со
работно време 24/7. Во
1993, брендот TOBACCO е
заштитен како
индивидуален трговски жиг
во Заводот за заштита на
индустриска сопственост.
Почнувајќи од 1993,
ТОБАКО ја прошири
својата дејност и во
доменот на
големопродажбата.
Соработката со Т Мобиле
и Македонски телеком
датира уште од 1999 г.
кога се потпишани
договори за трговско
застапување. Во 2007 г.
развиена е сопствена веб
апликација за електронска
надополна на припејд
сметки што овозможи
големопродажба на
е-ваучери. Истата година
ТОБАКО стана застапник
на компанијата AXXON
Trading Starvin. Во 2008,
компанијата го претстави
новиот продажен концепт ексклузивна малопродажна
мрежа Together. Ново техничко решение за
електронска надополна на припејд сметки преку
веб страната www.e-voucher.mk развиено е во
2009 г. кога е формиран и Help Desk контакт
центар за 24 часовна поддршка на малопродажната,
големопродажната мрежа и крајните купувачи.
Истата година остварена е соработка со Државна
лотарија на Македонија за продажба на сите
видови игри на среќа и вршење исплата на добивки.
Во 2010 г. ТОБАКО ја основа компанијата
МК Осигурување, акционерско друштво за
застапување во осигурување и започна продажба
на осигурителни полиси.
Во 2011 г. компанијата го проширува
портфолиото на услуги развивајќи сопствен
електронски систем за наплата на сметки за
режиски трошоци од различни оператори како и

електронски систем за продукција, дистрибуција и
продажба на билети за настани. Во 2011, ТОБАКО
стана ексклузивен застапник и дистрибутер на
ЈАКЕ бонбоните за Македонија.

Производ

Визијата и мисијата на компанијата е да понуди
уникатен продажен концепт кој на купувачите ќе
им овозможи поефикасно управување со еден од
највредните ресурси – ВРЕМЕТО. ТОБАКО е
посветен на создавање супериорна продажна
мрежа на целата територија на Македонија и
обезбедување иновативни електронски услуги
овозможувајќи им на купувачите извонредно

шопинг искуство 24 часа, 7 дена во неделата.
ТОБАКО застапува светски познати брендови
чии производи ги дистрибуира и продава во
своите трговски мрежи:
• Т- Мобиле МК и Македонски телеком продажба и дистрибуција на припејд ваучери и
сим картички.
• WYZER - ексклузивен застапник и
дистрибутер на блутут слушалки под брендот
WYZER.
• AXXON Trading Starvin – продажба и
дистрибуција на TOSHIBA, AXXESS и
SUNLIGHT батерии, Masculan и Versace
презервативи, XL запалки, JIP лепаци, ножици и
самолепливи траки, CASABLANCA колекција
за одржување на чевли.
• ЈАКЕ - продажба и дистрибуција на бонбони.
Преку фирмата ќерка МК Осигурување, ТОБАКО
врши продажба на сите
видови осигурителни
полиси од Сава
осигурување, 24 часа 7
дена во неделата.
Портфолиото на
производи и услуги во
малопродажната мрежа се
состои главно од: тутун,
тутунски производи и
цигарска хартија, весници и
списанија, лотариски
производи, кондиторски
производи, телефони и
фото апарати, припејд
ваучери, билети за настани, книги, дополнителна
опрема за телефони и фото апарати, мемориски
картички, усб стикови, батерии, запалки, склучување
на договори за мобилна телефонија, фиксна
телефонија и интернет, продажба на осигурителни
полиси, плаќање на сметки за режиски трошоци.

Неодамнешен развој

Во 2011 г. отворени се 9 нови објекти, со што
продажната мрежа брои вкупно 54 салони и
киосци на целата територија на Македонија.
Следејќи ги прогресивните трендови ТОБАКО
развива иновативни електронски услуги за да ги
задоволи очекувањата на современиот купувач.

Компанијата располага со сопствен процесинг
центар кој овозможува проширување на
активностите во доменот на електронските услуги.
Во 2011, ТОБАКО воведе два нови сервиси,
Плати Сметка и БИЛЕТИ. Услугата Плати Сметка
овозможува плаќање на сметки за режиски
трошоци од различни оператори, додека под
брендот БИЛЕТИ, ТОБАКО врши продажба на
влезници за културно-уметнички, забавни и
спортски манифестации.

Промоција

Вредностите на ТОБАКО се силно изразени во
вредностите на брендовите на

компанијата - TOBACCO, Together, 24/7, e-voucher,
МК Осигурување, Плати Сметка и БИЛЕТИ.
Брендот е-voucher е претставен во 2007 г. и ја
претставува електронската услуга за надополна на
припејд сметки за мобилна и фиксна телефонија.
Денес, брендот е присутен во над 2.000 продажни
места од дистрибутивната мрежа на ТОБАКО каде
купувачите можат да ја надополнат својата припејд
сметка од Т-Мобиле или Македонски
телекомуникации.
Брендот МК Осигурување е создаден во
2010 г. Под овој бренд во продажната мрежа на
ТОБАКО се продаваат сите видови полиси за
неживотно осигурување од Сава осигурување,
24 часа 7 дена во неделата.
Брендот ПЛАТИ СМЕТКА ја претставува
електронската услуга наплата на сметки за режиски
трошоци. Логото има изглед на насмеано лице и
комуницира какво е
чувството да се
ПЛАТИ СМЕТКА во
продажните мрежи на
ТОБАКО – во пријатен
амбиент, со љубезен
персонал зад кои стои
компанија со
долгогодишна традиција
и реноме.
Брендот БИЛЕТИ
ја претставува
електронската услуга за
продажба на билети од
една база на податоци.
Логото има изглед на око во анфас кое будно ги
следи културно-уметничките, спортските и
останатите настани. Зеницата на окото е
претставена со триаголник, општо прифатен знак
за PLAY, што се врзува за слоганот Купете билети и
забавата може да започне!
Брендовите на ТОБАКО главно се
промовираат преку расположливите рекламни
површини во малопродажната мрежа на
компанијата, односно на повеќе од 50 локации низ
Македонија, на атрактивни места во централните
подрачја. Рекламата ја гледаат над 50.000 купувачи
кои секој ден пазарат во продажните мрежи на
ТОБАКО.

Од 2009 г. компанијата издава свој каталогот
Together кој денес е присутен во скоро секој дом
во Македонија.
Преку Together каталогот, купувачите се
информираат за новостите во компанијата,
асортиманот на производи и услуги и тековните
акции во продажните мрежи TOBACCO, Together и
24/7.

Вредност на трговската марка

Брендот TOBACCO е препознатлив за
потрошувачите низ цела Македонија. Како бренд
регистриран е во 1993 година, но истиот е
креиран и развиван од самото основање на

компанијата и отворањето на првиот киоск во
1990 г. Денес, ова е корпоративниот бренд на
компанијата, но истовремено брендот ја
претставува и малопродажната мрежа на киосци.
Компанијата и продажната мрежа на киосци се под
истиот бренд затоа што токму тој најдобро ја
претставува сликата за ТОБАКО - од КИОСК до
КОМПАНИЈА.
TOBACCO денес е синоним за киоск во
државата. Врвниот квалитет, ефикасноста, услугата
и достапноста, веќе 21 година се носечки
карактеристики на имиџот на компанијата. Целта
на компанијата е да биде присутна во кругот на
сите жители во Македонија и да биде дел од
нивното секојдневие.
ТОБАКО гради водечки бренд и како
работодавач и успешен пример за корпоративно
управување на општествено одговорна компанија.

www.tobacco.mk
ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

TOBACCO
ТОБАКО постои на македонскиот пазар веќе
21 година и го претставува пулсот на градот.
Mалопродажните мрежи на компанијата
работат под брендовите TOBACCO, Together и
24/7 и бројат вкупно 54 објекти низ Македонија.
Првиот TOBACCO киоск работи нон-стоп 24/7
од неговото отварање на 01.11.1990 г. до
денешен ден. Одработени се повеќе од 195.600
работни часови.
Малопродажната мрежа на ТОБАКО е
единствена во светот од аспект на
специфичната понуда на производи и
иновативни електронски услуги.
ТОБАКО е единствена компанија од оваа
дејност на македонскиот пазар која објавила
јавна емисија на акции.
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