
Пазар 
Даути Комерц ги следи трендовите на раст кои 

се актуелни на пазарите во регионот и пошироко.
Актуелните состојби на пазарот налагаат 

активно учество на артикли за широка 
потрошувачка, блиски со квалитет и цена. Со тоа 
се јавува реална состојба на висока конкуренција, 
со која компанијата успешно се бори и 
воспоставува баланс. Даути Комерц става акцент на 
тестенините и млечните производи, трудејќи се да 
понуди  Европски квалитет, а ниска цена.

За таа цел следува активна „борба“ на 
македонскиот, косовскиот, црногорскиот и пазарот 
во Албанија.

Сите претставништва имаат заедничка цел, да 
се постигне максимумот од присуство на пазарот 
каде гравитираат.

Присуството на пазарот се на ира уште во 
далечната 1991, кога е активно само едно возило 
за продажба. Со успешно мапирање на теренот, од 
најмалите па се до најголемите продажни места, со 
тек на време се воочува потребата од одредени 
артикли и согласно тоа се прават едноставни 
концепти на набавка. Најголем акцент се става на 
набавката од Италија, Турција и ранција.

Пазарното учество на домашниот пазар се 
зголемува и со истата цел се освојува и пазарот во 
Косово и Црна Гора.

Достигнувања
Со внесувањето на италијанскиот бренд Дивела, 

македонскиот пазар добива тип на тестенина кој 
може да се изнесе на сечија трпеза. Со успешната 
продажба која својот максимум го достигнува во 
текот на 2010 година, се јавува потреба на пазарот 
од внесување на тип на млечен производ кој ќе 
соодветствува на кулинарските апетити кои ја 
поддржуваат продажбата на тестенини. За таа цел 
асортиманот се проширува со увоз на млечниот 
бренд „Meggle“. 

Потребата да се исполни квантумот на 
потрошувачката кошничка на секој општествен слој, 
наложува потреба од увоз на средства за хигиена и 
козметички производи, со што успешно се проширува 
шареноликоста на асортиманот на Компанијата.

Зголемениот обем на производи, симетрично 
побарува и соодветен магацински простор.

Компанијата може да се пофали со 10.000 м2 
магацински простор, каде се имплементирани 
најсовремените технологии за складирање на 
стока. НАССП стандардизацијата e спроведена на 
највисоко ниво, со што се потврдува безбедноста 
на производот.

Историјат
Компанијата Даути Комерц А.Д. почнува да 

работи во стилот на мала семејна компанија, каде 
со продажба се занимаваат само 20 вработени 
лица, кои генерално активно го продаваат 
асортиманот на најголемиот производен систем 
во Р.М. - асортиманот на Алкалоид, Скопје.

Производ
„Немојте да се плашите од бавното одење, 

плашете се од стоењето“ - стара кинеска мурост, 
успешно соодветствува со она што Даути Комерц 
го нарекува пласирање на квалитетен производ. 

Брендот „Bec tan“ го нуди со сигурност дека 
нуди квалитет за најнежниот слој на општеството, 
децата. 

Брендот „Di ella“ го нуди со цел успешно да ги 
избалансира вкусовите на медитеранските 
сладокусци. 

Брендот „Meggle“ и брендот „ l chard“ го 
пласира онаму каде што секогаш се бара 
проверен млечен производ, а освежувачкиот 
напиток „Golden agle“ како синоним за младост 
и забава.

Компанијата е со постојана енергија за 
пласман на нов производ. естите посети на 
најголемите светски саеми, даваат една кристална 
слика за тоа што во даден момент е тренд и 
потреба.

Кога успешно ќе се избалансираат овие два 
моменти, се вистинската потреба од даден 
производ.

Неодамнешен развој
Даути Комерц е присутен со своите 

дистрибутивни центри во: 
- Македонија - Скопје, Тетово и Струга
- Албанија - Драч
- Косово - Урошевац
- Црна Гора - Подгорица.

Централното претставништво е лоцирано во 
Скопје, каде што се наоѓаат и 
административните и магацинските простории 
на компанијата, на површина од 70.000 м2.

Претставништвата можат да се пофалат со 
најсовремена стандардизација и техника за 
следење и складирање на стока со единствена 
цел - да не постои прекин во ланецот на 
снабдување до крајниот потрошувач.

Со оглед на тоа дека целна група на 
потрошувачи се сите општествени слоеви, 
формирани се неколку сектори за продажба: 

 Големопродажба – во Р. Македонија 
застапена во магацините во Скопје, Тетово и 
Струга
 Малопродажба – активно работи еден 
супермаркет во центарот на Тетово
 Микродистрибуција (амбулантна продажба) - 
се врши дистрибуција до најмалите продажни 
објекти на територијата на државата.
На истиот принцип работат сите 

претставништва на Даути Комерц во регионот.

Промоција
Девизата на Даути Комерц е „квалитетен 

производ“, лост за понатамошен развој. 
Актуелноста на пазарот тековно ја одржува со 
промоција на нов производ, кој понатаму значи 
целосна ренесанса во линијата на одреден 
артикал. Интегралните тестенини беа новина во 
линијата на продажба на компанијата, но 
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Даути Комерц

Има легенда која вели дека тестенините во 
Италија ги донел Марко Поло од Азиските 
предели, кај што нели ги прават од оризови 
семиња и ги викаат Нудлс (Noodles). Меѓутоа во 
старите Романски записи пишува дека романците 
правеле јадење наречено лагнум или лагана која 
што било некој вид на редени тестенини, кои се 
верува дека се предците на денешната лазања. 
Даути Комерц А.Д. е меѓу првите увозници кои ја 
донесоа лазањата на македонскиот пазар...

Даути Комерц А.Д. е првата трговска компанија 
која на пазарот воведе „Door to Door“ (од врата 
до врата), амбулантна продажба со целиот свој 
продажен асортиман, со која допре и до 
најмалата  продавница, во најнеразвиените 
региони на Републиката....

Даути Комерц А.Д. е првиот увозник кој на 
пазарот го донесе енергетскиот напиток 
„Golden agle“ по најниска цена, а со 
препознатлив квалитет... 

истовремено и новина на полиците на 
маркетите, за секој кој претпочита таков тип на 
исхрана. Компанијата успешно ја активираше и 
продажбата на млеко без лактоза, еден од 
артиклите чија промоција започна во скорешен 
период.

Вредност на трговската марка
есноста и постојаноста се особините кои 

Компанијата се труди да ги негува и кои 
истовремено се лост за нејзината егзистенција. 

Критериумот „добар клиент“, за компанијата 
значи - „задоволен купувач“.

Стратегија за успешност на Даути Комерц, ќе 
биде задоволена тогаш кога нивните производи 
ќе допрат до секое семејство во државата и 
регионот.

За да успее во својата девиза, Даути Комерц 
негува ценовна политика со која успева да го 
понуди производот со висок квалитет и онаму 
каде што има најмалку финанскиска можност 
истиот да се купи. 

ер односот е карактерна особина на 
компанијата, како кон своите клиенти така и кон 
општеството во целост. За тоа се потврда двете 
награди за Општествено одговорна Компанија, за 
2015 и 2016 година, кои ги додели 
Министерството за економија на Р. Македонија.

Со самата политика на фер ниски цени, а висок 
квалитет, Даути Комерц успешно ја потврдува 
оценката за лидер во регионот.

www.dauti.com.mk

ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...


