Пазар

Нутриционистите од целиот свет го делат
мислењето дека водата е најздравата течност
која ја внесуваме во организмот. Таа го чува
нашето здравје, ја негува нашата убавина, ни дава
сила и има позитивно влијание врз нашето
расположение. Свеста за квалитетот на
пакуваната вода за пиење кај потрошувачите се
зголемува сè повеќе, па затоа во последните
години нејзината потрошувачка е значително
зголемена.
Иако присуството на брендови на пазарот
постојано се зголемува, ГОРСКА е најголемиот
македонски произведувач на природна изворска
вода.
Компанијата КОДИНГ со својот бренд
ГОРСКА е лидер на пазарот на негазирана вода
во Македонија и од моментот на појавувањето
на пазарот е бренд со најголем раст.
Освен негазирана вода, под брендот
ГОРСКА компанијата произведува и газирана
вода.
На македонскиот пазар се присутни повеќе
од 20 домашни производители како и најголем
дел од регионалните и странските
производители на пакувана вода, но и покрај
огромната конкуренција, ГОРСКА успеа да се
најде на лидерската позиција.
Поради врвниот квалитет и незаменливиот
вкус, благодарение на постојаниот развој на
технологијата на
произведување, ширењето на
сопствената дистрибуција и
добрата маркетинг поддршка,
ГОРСКА зазема сè поголем
простор на пазарите во Косово,
Албанија, Словенија, Србија,
Германија и Канада.
Како резултат на
постојаното освојување на нови
пазари, ГОРСКА станува
водечки бренд, не само на
домашниот туку и на
интернационалниот пазар.

квалитетот на водата, овозможија ГОРСКА да
биде префериран бренд во многу од
реномираните институции во Македонија.

историјат

Изворот Трнскот од каде се полни ГОРСКА се
наоѓа во чиста еколошка средина, на висина од
1100 метри во живописните предели на
планината Кожув.
Селаните од Конопиште, каде се наоѓа
полнилницата за ГОРСКА, велат дека со векови,
од колено на колено се пренесува приказната за
убавината на изворот од кој се разладувале
жителите по течението на Бошава. Никој не
знае точно од кога постои изворот, но се
претпоставува дека водата што сега излегува од
него е собирана со векови во природните
подземни резервоари на планината Кожув.
Преданијата велат дека многу војски вклучително
со фалангата на Александар Македонски
минувајќи низ овој крај се освежувале со водата
која извирала токму од овие извори. Оваа вода
била надалеку позната по својот пријатен вкус,
свежината и нејзиното благопријатно и лековито
дејство. Минувајќи низ многубројните слоеви на
минерални карпи, во процесот на природна
филтрација, водата успеала до денес да го
задржи непроменет идеалниот минерален
состав.

Достигнувања

ГОРСКА постојано инвестира
во развој на нови технологии
во сите сегменти.
ГОРСКА е секогаш прва кога се работи за
стандардите за квалитет, така во 2011, ГОРСКА
се сертифицираше со ISO 14001:2004 како
потврда за работа на еколошки менаџмент
систем.
Во својот производен погон, ГОРСКА има
најсовременa (микробиолошкa, физичкохемискa,
биохемискa) лабораториja каде континуирано се
следи квалитетот на водата. 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
од каде ГОРСКА има сертификат за врвен
квалитет.
Горска е единствената Македонска пакувана вода
која е регистрирана во службената листа на
Европската Унија.
Постојаните анализи и големиот број на
значајни сертификати кои се гаранција за
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Производ

Горска е многу повеќе од обична вода.
Природната идеална избалансираност на
минерали, соли и олигоелементи, а особено
нискиот процент на натриум овозможуваат
секојдневна конзумација на ГОРСКА во
неограничени количини. Водата е осебно
погодна за деца, трудници, спортисти,
рекреативци и постари луѓе, а природно
избалансираниот однос на калциум и магнезиум
многу близок на тој во цовечкит организам,
овозможува брза надокнада на телесната
течност, особено во услови на дехидратација.
ГОРСКА се полни во ПЕТ и во стаклена
амбалажа како: негазирана, газирана и газирана
со вкус на лимон, а ги опфаќа и сите сегменти
на пазарот: фамилијарно пакување од 6л, 1.5л
,0.5л и 0.33л во ПЕТ амбалажа , стаклена
амбалажа од 1л, 0.25л за ХОРЕКА пазарот.
За најмладите ГОРСКА ја произведува

компанија за
природни науки –
Лонза.
Со воведување на
овој производ,
Горска уште
еднаш се
потврдува како
докажан бренд кој
на своите
потрошувачи им
нуди врвен
квалитет со цел
да ги заводоли и
најпребирливите.

Промоција

Горска Јуниор,со што при нејзиното
производство се врши најстрога контрола на
квалитетот и двојна филтрација.
Освен горенаведеното, ГОРСКА е лидер и
во полнењето и дистрибуцијата на вода во
пакување од повратна амбалажа од 19л.
Поради сето ова ГОРСКА е единствен и
правилен избор на вода за освежување во секоја
пригода.

Неодамнешен развој

Од појавувањето на пазарот, ГОРСКА стана
препознатлив бренд во Македонија и
неизоставен дел од продажниот асортиман на
сите поголеми и помали маркети.
За потребите на најмладите, во 2011 година
КОДИНГ изврши редизајнирање на етикетата на
пратечкиот бренд Горска Јуниор 0.33л. Горска
Јуниор е единствената изворска вода во
Македонија која подлежи на редовна контрола
од страна на водечкиот европски институт
ФРЕСЕНИУС .Со својот дизајн ова пакување е
особено погодно за деца, мајки и бебиња.
Во 2011 година, ПЕТ амбалажата на Горска
негазирана 0.5л се збогати со спортско капаче.
За прв пат на македонскиот пазар познатиот
македонски бренд Горска, ексклузивно за
корисниците кои знаат што е најдобро за
своето здравје, во 2011 година почна со
продажба на вода со Л-карнитин, вода која во
значителна мера ги топи масните наслаги, го
забрзува метаболизам, ја зголемува физичката
енергија, ја зголемува отпорноста на срцевиот
мускул, поддржува здрав срцев мускул и
отчукување на срцето.
Најпознатите светски нутриционисти и
фитнес тренери препорачуваат конзумирање на
минимум еден литар вода со Л-карнитин во
текот на спортските активности.
Л-карнитинот кој го содржи Горска Спорт е
произведен од реномираната Швајцарска

Бидејќи улогата
на маркетингот
во формирањето
и одржувањето
на брендот е
огромна,
постојано вложуваме во неговиот развој.
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.
Согласно можностите ГОРСКА ги помага
културните и спортските
настани кои
придонесуваат за
афирмација на Република
Македонија како модерна
држава со длабоки
културни и духовни
корени. Со постојано
инвестирање во
технологијата,
подобрување на
квалитетот на услугата,
ширење на
дистрибутивната мрежа,
ГОРСКА , како избран
Супербренд за 2011/2012
година создава чувство на
квалитет, сигурност,
различност и емотивна
привлечност кај
потрошувачите.
Позначајни
спонзорства во областа
на спортот подржани од
ГОРСКА 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
ГОРСКА се вбројуваат
Детскиот фестивал
Поточиња, Скопско лето,
Есенски музички свечености и
многу други.
ГОРСКА покажува
огромна грижа за децата со
посебни потреби помагајќи
го подржувањето на различни
активности на Специјална
Олимпијада. Освен
горенаведеното,
маркетиншката стратегија
вклучува грижа за животната
средина како резултат на што
ГОРСКА е спонзор на многу
активности за нејзино
згрижување.

КОДИНГ ќе продолжи и во иднина да ја
следи својата стратегија на општествено
одговорна компанија во која се дефинирани
вредностите кои ги застапува во своето
секојдневно работење: доверба, традиција,
ентузијазам, искуство, знаење, иновативност,
тимски дух и професионалност. Да се биде
општествено одговорен, значи да се исполнуваат
сите законски обврски, да се вложува во
човечкиот капитал, околината и континуирано да
се негува односот кон клиентите и партнерите.

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, ГОРСКА создава чувство
на сигурност, доверба и почит кај
потрошувачите.
Горди сме на тоа што брендот ГОРСКА
стана синоном за природен, здрав и еколошки
производ.
Питка, чиста, здрава.... едноставно ГОРСКА,
вода за секој ден од животот...

www.gorska.com.mk

Дали сте знаеле дека...

ГОРСКА
Изворот Трнскот се наога во еден од
најчистите останати средини на Балканот на
височина од 1100 метри, близу до селото
Конопиште каде што всушност се полни и
произведува Горска.
Олигоминералниот состав ја прават Горска
идеална за дневна конзумација со тоа што не
само што не го оптоваруваат дигестивниот
систем на човекот туку и го подобруваат.
Едни од најстарите жители во Македонија се
жителите на Конопиште, а нивната
долговечност, во голема мера се должи на
постојаното конзумирање на ГОРСКА.
ГОРСКА е прва вода во Македонија која се
закити со сертификатот ISO 14001:2004 и која
врши редовна контрола на квалитетот на
водата во Институтот ФРЕСЕНИУС, Германија.
Горска не е обична вода!
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