
Пазар
„D I DASO“ следејќи го модниот тренд, со 

искусниот работен тим успеа да се искачи на 
врвот во својата област, како производител на 
ташни и продажба на останати модни додатоци.

Со спојување на врвниот дизајн и квалитетот, 
како и задоволување на потребите на 
потрошувачите, успеа да создаде препознатливи 
производи кои се вистинска убов на една жена.

Денес D I DASO успешно ја додржува 
својата конкурентска позиција, како на 
домашниот така и на странскиот пазар. А, тоа се 
должи на квалитетот на производите, каде доказ 
за тоа е широката побарувачка на производите.

Оваа компанија повеќе е извозно 
ориентирана, при што 60  од остварениот 
промет го остварува од извоз и 40  од 
домашниот пазар.

На странскиот пазар, овој бренд, е застапен 
во Србија, Грција, Албанија, Косово, Бугарија, 
Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, 
Полска и Унгарија.

Пазарот на модната индустрија, низ годините, 
се покажа како доста конкурентен и само 
квалитетот понуден од страна на најдобрите, 
останува на врвот.

Со тоа што ги поседува најдобрите 
карактеристики и со тоа што обезбедува 
квалитетни производи на пазарот во Македонија 
и надвор од неа, D I DASO се вбројува во 
рангот на најиновативните компании во својата 
индустрија.

Главен приоритет на D I DASO е 
задоволен, краен потрошувач. Тоа го постигнува 
преку континуирано инвестирање во опрема за 
производство на ташни, кои се нудат со највисок 
квалитет и сигурност во нивното експлоатирање.

Денес D I DASO успешно ја задржува 
својата конкурентска позиција како на 
домашниот така и на странскиот пазар.

Достигнувања
„Секогаш нешто ново“ е мотото според кое 

се води тимот на D I DASO.
Најголемото достигнување во приватниот 

сектор е отварањето на 50 продавници ширум 
Македонија и 10 надвор од неа и создавање и 
одржување на компанијата успешно да 
функционира во конкурентната модна индустрија.

Темел на успехот на компанијата е 
долгорочната политика на вложување, во развој и 

производство. Моќта на препознатливиот бренд 
е способноста да ги препознае потребите на 
пазарот и да воведе, точно потребни модни 
парчиња кои и се омилени на една жена.

Зад секоја успешна приказна има успешен 
тим. Затоа тимот на D I DASO постојано ги 
следи модните трендови во оваа област и 
успешно ги остварува.

Анализите и тестирањата правени на 
Технолошко - Металуршкиот акултет во Скопје, 
се гаранција за квалитетот на вештачката кожа, 
којашто овозможува D I DASO да биде 
посакуван бренд низ целата територија на 
Република Македонија и надвор од неа.
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Duki Daso 
Името на компанијата D I DASO е 
составено од иницијалите на сопствениците.

D I DASO е единствената компанија од 
својата бранша избрана за Супербренд од страна 
на глобалната S per rands организација.

Историјат
Од самиот почеток, оваа компанија е 

фокусирана кон задоволување на потребите на 
секоја модерна жена и девојка.

Компанијата D I DASO започна со работа 
во 2006 година, што значи дека на македонскиот 
и странскиот пазар е присутна веќе 10 години, со 
желба и визија за продажба на женски ташни, 
накит и останати модни додатоци.

Со постојаноста во работењето и воведување 
на нови производи, асортиманот е проширен. На 
почетокот сочинуваше само два вида производи, 
додека денес целокупниот асортиман брои 15 
видови производи, како што се ташни, накит, 
паричници, марами, рачни часовници, украси за 
коса, каиши, обувки, костуми за капење, шешири, 
ташни за плажа, наметки, чадори, патни торби, 
куфери, машка колекција и други додатоци.

Развојот се одвивал етапно, во зависност од 
потребите и можностите. Но, најголемо 
проширување компанијата го направи во 2012 
година, кога ги отвори првите брендирани 
продавници низ градовите во Македонија. Потоа 
отвори претставништва вo Србија, Грција, 
Албанија, Косово, Бугарија, Албанија, Црна Гора, 
Босна и Херцеговина, Полска, Унгарија, притоа во 
ниеден момент не запоставувајќи го својот 
квалитет и задржувајќи ја препознатливоста на 
брендот.

Производ
„Потрошувачот“ е на прво место во тоа што 

го правиме и создаваме.
Под брендот D I DASO се наоѓаат повеќе 

од 15 производи.
 Производството на ташни се остварува со 
употребување на сертифицирани 
висококвалитетни материјали и метали, со 
што се добива производ кој што е 
посакуван од страна на потрошувачите. Ако 
сакате да изгледате одлично каде и да 
одите, тоа е невозможно без модерна и 
квалитетна чанта. Без разлика на тоа дали 
станува збор за голема чанта, мала, со долга 
рачка за преку рамо или едноставно 

вечерна 
плик 

ташна, 
со 

една 

или повеќе прегради, шарена, со крзно, 
кожена, пастелна или класична боја.

 Накитот исто така се изработува од 
квалитетни материјали, како што се перли, 
кристали, монистри, циркони и т.н. ените 
со стил знаат дека накитот е круна на 
секоја модна комбинација, моден детал и 
цивилизациски феномен, јазик кој зборува 
сам за себе...

 Марамите можеме да ги комбинираме со 
што и да посакаме и секогаш да бидеме 
модерни.

 асовниците отсекогаш биле парче кое 
може да се вклопи во својот стил. 
Неизбежен моден додаток, со класичен, 
спортски, елегантен или префинет стил.

 Моделите на костими за капење што им 
прилегаат на различни типови на девојки, 
се комбинираат со ташните за на плажа, 
наметките и шеширите. Микс на светли 
нијанси и костими за капење и наметки кои 
ќе направат да се чувствувате прекрасно на 
плажа.

 Со најновите обувки од линијата на D I 
DASO, ќе уживате во женствениот изглед и 
удобноста која ви ја нудат. Тие се одличен 
избор и се вклопуваат во секојдневните 
варијанти на гардероба.

 Украсите за коса дефинитивно го 
крунисуваат секое лето со комбинација на 
различни шарени цветови.

 За современи мажи кои сакаат да изгледаат 
модерно, D I DASO нуди асортиман на 
машка колекција. Супер тренд кој може да го 
искористите и со помош на вашата 
имагинација, да создадете комбинација по 
која ќе бидете препознатливи. Со носење на 
лептир машната, каиш, ташна, вратоврска, 
часовник и новчаник, секогаш ќе изгледате 
елегантно, без разлика за кој модел ќе се 
одлучите.

Неодамнешен развој
Компанијата D I DASO во 2015 година 

започна со производство на ташни, марами и 
наметки. Во процесот на производство на 
производите стои стручен тим од дизајнери, а во 
реализацијата стручен тим на шнајдери кои се 
мајстори на својот занает.

Моментално е во процес проектирање на нов 
деловен објект, кој што ќе служи за 

производство и проширување 
на сопствените 
капацитети.

Резултатот на 
успехот се должи на 
стручниот кадар, 
континуираната 
набавка на 
висококвалитетни 
репроматеријали и 
технологијата.

Превземање на ризици и трајна потреба по 
она што е квалитетно и вредно, претставува 
развој на една компанија.

Промоција
D I DASO, како модерна и успешна 

компанија за подигање на свеста кај 
потрошувачите, е свесна за моќта на 
рекламирањето на своите производи.

Како општествено одговорна компанија, 
секогаш се труди да одговори на барањата за 
спонзорства, хуманитарнии акции, за што имаат 
добиено голем број на благодарници и 
признанија.

Позначајни спонзорства се: 
 Модна ревија ashion Week Скопје
 Модна ревија ashion Week Битола
 Miss Macedonia
 Moден бал ЈЗЈ
 Balcan international o tdoor festi al
 Манифестација Св. Трифун (ден на виното)
 удбалски клуб Вардар
 естивал Ластарчиња
 ЗГ Спорт за сите без граници и т.н.

Сите нови и актуелни производи се 
пласираат прво на социјалните мрежи, 
електронските и печатените медиуми како и на 
www.d kidaso.com.

D I DASO - Вистинска убов на една жена!

Вредност на трговската марка
Зa кратко време D I DASO прерасна од 

локален во меѓународен бренд, за производство 
и продажба на производи во областа на модната 
индустрија.

Основен услов за еден бренд да опстане 
подолг временски период на пазарот е гаранција 
за постојан квалитет.

Како што се зголемуваше пазарот, се 
зголемуваше и бројот на потрошувачите кои што 
ги купуваа производите. Истите, согледувајќи ја 
разликата со конкурентските компании се 
приврзаа кон брендот.

www.dukidaso.com

ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...


