Пазар

Випро е главно извозно ориентирана фирма. 75%
од остварениот промет го остварува од извоз и
25% од домашен пазар.
Випро е пионир и лидер во производство на
домашен ајвар и останати home made тип
преработки и зеленчук, како во Македонија, така и
пошироко.
По прв пат ја преточува традицијата за
производство на домашни преработки од зеленчук
и овошје со современа опрема и технологија.
Випро активно учествуваше во промената на
навиките на потрошувачите домашната зимница да
не ја прават повеќе дома, туку да ја купуваат во
продавниците.
Во Македонија поседува стовариште во Скопје
и е присутен во сите поголеми малопродажни
продавници во повеќе градови.
Во странство Випро извезува во 14 земји на
три континенти преку договорени трговски агенти
за продажба на одделни пазари и тоа во Приштина
(Косово), Белград (Србија), Подгорица (Црна Гора),
Сплит (Хрватска и опкружувањето), Цирих
(Швајцарија ), Дортмунд (Германија ), Лондон
(Англија ), Торонто (Канада), Њујорк, Сент Луис,
Детроит, Чикаго, Атланта (Америка), Оукленд (Нов
Зеланд) и Перт (Австралија).
Како резултат на таквите залагања, Випро ја
заврши минатата година со раст од 20%, сличен на
претходните години.

Достигнувања

•1997 г. Випро прв го воведе производството
на домашен ајвар во фабрички услови, како во
Македонија, така и пошироко, во цела
Југоисточна Европа и во светот.
• 2000 г. признание од Еурека Брисел за
иновација, производство на домашен ајвар
• 2004 г. 2 златни медали од Новосадски саем,
Србија
• 2005 г. 1 сребрен медал од Fancy food show,
Њујорк, Америка
• 2005 г. 1 златен медал, 1 сребрен медал од
Новосадски саем, Србија
• 2006 г. 1 златен медал, 1 сребрен медал од
Новосадски саем, Србија
• 2007 г. 1 златен медал, 1 сребрен медал од
Новосадски саем, Србија
• 2008 г. 1 златен медал, 1 сребрен медал од
Новосадски Саем Србија
• 2009 г. 2 златни медали, Новосадски саем,
Србија
• 2010 г. 2 златни медали, Новосадски саем,
Србија
• 2011 г. 1 златен медал и 1 сребрен медал,
Новосадски саем.
• 2011 г. Награда за скриен шампион заедно
уште со 161 фирма од 18 земји од Југоисточна
Европа. Специјален настан во Виена
организиран од Меѓународната асоцијација за
развој на менаџментот, CEEMAN.
Зад секоја успешна приказна има успешен тим.
Менаџерскиот тим постојано ги следи научните
достигнувања во оваа област и истите
перманентно ги остварува. Менаџментот за
квалитет во производството во Випро го опфаќа
целиот синџир т.н. од фарма до трпеза (from farm
to table).
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Историјат

Випро е основан во 1992 година, со јасен
мотив, со желба и со визија во производството на
храна да го спои традиционалното со современото.
Се почна со производството на безалкохолни
пијалаци, се продолжи со минерална вода, за потоа
во 1997 година да се премине на производство на
здрава храна - преработки од овошје и зеленчук.
Програмата производство на традиционална
македонска зимница е креирана со јасен став,
концепција, визија - Випро да ги искористи
компаративните предности за ваков тип
производство кои ги има Македонија и пласман на
истите на меѓународните пазари.
За новата програма Випро имаше претходни
искуства и доволно суровини во нашето

опкружување. Дел од опремата што недостигаше
согласно барањата за такво производство Випро со
своите експерти посебно ја проектираше и ја
изработи, а дел обезбеди од развиените светски
држави, кои веќе произведуваа таква слична опрема.
Недостигаше современ менаџмент и
организација. Истото континуирано се
имплементираше, најновите позитивни
достигнувања брзо беа воведувани. Заедно со
имплементацијата на ISO стандардите и HACCP
системот на работа се обезбедија сите потребни
предуслови за производство на здрава и безбедна
храна.
Стратегијата на Випро е да учествува на
домашниот и на меѓународниот пазар со здрава,
вкусна, сигурна и квалитетна храна.

Производ

Со своите финални производи Випро повторно
го ревитализира вкусот на традицијата, односно дел
од вкусовите на Југоисточна Европа, Медитеранот и
Македонија, кои се пример за здрава исхрана.
Принцип на работа е свежата суровина,
свежиот зеленчук да се преработи веднаш, не
повеќе од 24 часа по влезот во фабриката.
Производството се остварува со користење
стари традиционални домашни рецепти, главно со
суровини од нашето опкружување, од Македонија.
Многу од начините за квалитетна и успешна
обработка на суровините сé уште се применуваат
на традиционален начин (рачно лупење, делумно
рачно дробење, сецкање), со што финалниот
производ добива оригинален квалитет и вкус.
Можностите на фабриката техничкотехнолошки ги следат најновите стандарди што ја
регулираат оваа материја. Императив на фирмата е
безбедна и квалитетна храна, па затоа GMP и
HACCP принципите претставуваат управувачка
алатка во Випро.
Випро, генерално, во моментов произведува
домашни преработки од зеленчук, home made тип,
поделени во 5 групи производи, како што следува.
Првите 4 групи вообичаено се пакуваат во
стаклени тегли или во алуминиумски чашки со

дел од сето тоа”
“Випро производите се дар од боговите”

Вредност на трговската марка

зафатнина од 100–2.500 мл, додека последната,
петта група се пакува со посебни таканаречени
вакуум кеси.
• Домашни специјалитети, преработки од
зеленчук, home made тип
Тука спаѓаат: домашен ајвар, индустриски ајвар,
летен и црвен пинџур, лутеница, пире од печени
патлиџани – малиџано, пире од печена пиперка и
неколку вида закуски, останати специјалитети.
• Кисела програма
Во оваа група спаѓа вообичаената зимница, како:
бланширани и печени пиперки, повеќе типови
корнишони, цвекло, зелка, домати, карфиол, апетитка
од мешан зеленчук, останат зеленчук.
• Потпечена програма
Тука спаѓаат: потпечени благи и лути пиперки,
потпечени тиквички, потпечен мешан зеленчук.
• Слатка, џемови и мармалади:
Слатко од дива смоква, слатко и џемови од
култивирана смоква, слатко од дуња, слатко од
тиква, слатко и џемови од јагода, мешан мармалад.
• Вакуум програма
Во оваа група вообичаено спаѓаат
ферментирани производи, кои немаат техничка
обработка и се пакуваат во кеси со вакуум постапка.
Континуираното следење, обновување и
проширување на асортиманот овозможува
задоволување на потрошувачите, а со тоа и
задржување и зголемување на пазарите каде што е
присутен Випро.
Докажаниот бренд, преточената традиција и
уникатноста на Випро му донесоа постојан раст и
редица признанија.

Неодамнешен развој

Постојан развој, следење, размена и воведување
најнови техничко-технолошки процеси и
достигнувања, како и нова посовремена опрема е
постојана задача на тимот на Випро. Секоја година
високостручни кадри од Випро присуствуваат на
еминентни светски семинари за квалитетно
производство на храна.
Випро моментално е во процес на изградба на
нова фабрика во околината на Гевгелија, Прдејци, на
површина од 60.000м2, покриен простор 10.000м2,
со капацитет од 20.000.000 единици годишно
производство.

Во рамките на новата фабрика е предвидено
проширување на производната програма со
воведување нови линии, како:
• линија за производство на готови јадења од
зеленчук;
• пакување во модифицирана атмосфера;
• програма за смрзнати производи.
Истото Випро го разбира како динамичен процес,
така што во меѓувреме, во зависност од желбите и
од барањата на потрошувачите, постојано се вршат
понатамошни прилагодувања и модификации.

Промоција

Традиција, современост и визија
Випро работи и егзистира во еколошки чиста
средина, каде што нема загадувачка индустрија.
Фабриката се наоѓа околу 70 км северозападно од
Егејското Море (Солун, Грција), во подножјето на
Кожуф Планина.
Овој регион изобилува со многу сонце,
планински води, пасишта, реки и природно езеро.
Випро постојано е присутен на редица
меѓународни саеми, презентации, настани, како во
Македонија, така и во странство (Скопје Македонија, Приштина – Косово, Ануга – Келн,
Новосадски саем – Србија, Детроп – Грција, Fancy
food show – Америка, Букурешт - Романија, Москва –
Русија, Загреб – Хрватска, Будва – Црна Гора,
Истанбул – Турција, Софија – Бугарија итн.).
Стратегија на Випро е да учествува на
домашниот и на меѓународниот пазар со здрава,
вкусна, сигурна и квалитетна храна, прилагодена на
желбите и на потребите на потрошувачите.
Постојано се организираат презентации и
дегустации и промоции. Випро постојано работи на
изработка и на емитување на квалитетни ТВ-спотови,
флаери, билборди, етикети, каталози и брошури.
Випро брендот е заштитен на повеќе пазари во
светот, почнувајќи од Македонија и вклучувајќи ги
Канада и Америка, исто така.
Со својата веб-страница www.vipro.com.mk
Випро интерактивно и постојано комуницира со
своите купувачи и потрошувачи.
„Почувствувајте ги тајните на традиционалната
македонска зимница.
Препознајте ја душата на народот, говорот на
традицијата и искуствата низ вековите и вие бидете

Уште со пионерскиот пробој на производство на
домашен ајвар во фабрички услови (1997-1998 г.)
Випро се стекна со препознатливост и уникатност
на пазарите каде што се пласираше.
Проширувањето на пазарите одеше
перманентно, така што многу потрошувачи со
купувањето наши производи, кои беа нови на
пазарите, ја забележаа и ја нотираа разликата, која
овозможи да се приврзат кон нашата марка. Со
постојаното следење на желбите и на барањата на
потрошувачите Випро создаде интерактивност во
меѓусебната комуникација, како предуслов за
константна соработка. Преку Светската
организација за индустриска сопственост, Випро е
меѓународно регистриран во повеќе држави, како:
Македонија, Србија, Црна Гора, Косово, Швајцарија,
Англија, Америка и Канада.
Во Македонија производите на Випро се
застапени во сите поголеми малопродажни објекти,
во повеќе од 800 продажни места. Во странство,
зависно од државата, Випро е присутен во повеќе од
10.000 малопродажни објекти.

www.vipro.com.mk

ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

Випро
Випро во 1997 г., прв во светот, во Југоисточна
Европа, односно на Балканот и во Македонија,
воведува домашен ајвар во фабричко
производство, притоа со “сопствено
проектирана опрема”, бидејќи таква немаше на
пазарот.
Випро во 2002 г. е еден од неколкуте основачи
на МАП (Македонска асоцијација на
преработувачи).
Името Випро е составено од првите неколку
букви од основачите, односно Виктор и
Прокопи.
Випро во моментов извезува на три
континенти - Европа, Америка, Австралија, во
14 земји.
Името/марката Випро е уредно регистрирано
на повеќе светски пазари, вклучително и на
американскиот пазар.
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