
Пазар 
Во Република Македонија пазарот на градежни 

материјали, во поглед на разновидната понуда и 
квалитет има голема конкуренција, без разлика 
дали станува збор за материјали од увоз или од 
домашни производители. Но, Пофикс ДОО од 
Тетово слободно може да констатира дека во 
последните пет години е лидер за производство 
на разновидни малтери, производи од акрил, бои, 
лакови, течни изолациони материјали, разновидни 
поликолори како и производи од стиродур.

За релативно краткото време на 
функционирање на Пофикс ДОО од Тетово, но 
со веќе изградена четиринаесет годишна 
традиција, којашто претставува главна 
корпоративна предност, како и со своите 
производи, ја брани водечката позиција на 
пазарот.

Од целокупно пласираните производи, 
соодносот помеѓу пласманот на домашниот пазар 
и извозот е 40  во полза на странскиот пазар 
(Република Косово, Република Бугарија, Република 
Србија, Република Хрватска, Република Босна и 
Херцеговина Република Црна Гора и Република 
Албанија ) и 60  пласман на домашниот пазар. И 
покрај моменталните кризи во земјата, Пофикс 
успева секоја календарска година да ја заврши со 
позитивен финансиски резултат и со 
реинвестирана добивка.

Достигнувања
Развојот на компанијата се движи во нагорна 

линија, како во поглед на растот и остварениот 
промет, така и во поглед на остварената добивка.
Пофикс има јасна пазарна визија за високо 
производна и пазарна успешност. Од 2003 година 
друштвото оставарува добивка, која добивка секоја 
година се реинвестира во основни средства, 
производствени капацитети и недвижности. 

Секоја година друштвото остварува промет 
од 9 милиони до 12 милиони евра. 

Пофикс располага со сопствен транспорт со 
кој експедитивно врши испорака на производите 
до клиентите односно до пазарните места. Има 
воведено систем за наградување за клиентите кои 
на крајот од годината го исполниле лимитот, во 
поглед на количината потрошен материјал.

Стручно и професионално го контролира 
квалитетот на производите. 

Секоја година ги модернизира производните 
капацитети и производните линии, врши едукација 
на вработените и раководните мена ери, со 
посета на стручни семинари во земјата и во 
странство.

Друштвото започнало со една актива во 2002 
година од 45.208.324,00 мкд (735.094 евра) и со 
запишан капитал од 14.371.847,00 мкд (233.688 евра), 
додека во 2015 година вкупната актива е во износ од 
1.163.861.451,00 мкд (18.924.576 евра) и со запишан 
капитал од 122.471.836,00 мкд (1.991.412 евра).

Историјат
Друштвото е основано во 2002 година од 

страна на двајца основачи, за вршење 
производна дејност од областа на градежништво. 
Започнало со производство на разновиди 
малтери исклучиво за поребите на градежната 
индустрија. Првичното производство на суви 
малтери го прошириле со производство на 
акрилни производи, поликолори како и 
разновидни фасадни материјали со разновидни 
абриби. Со позитивните резултати во следните 
години, друштвото почна да прераснува во 
вистински гигант, со нови инвестиции во земјата 
и во странство. Така да, во земјата, се воведувани 
нови линии и производствени капацитети, за 
производство на разновидни продукти за 
потребите на градежништво. Така се изградени 
фабриката за производство на стиродур, и 
фабриката за производство на метални лајсни. 
Денес производството вбројува повеќе од 200 
разновидни артикли. 
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ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

По икс

Секој субјект којшто се определил кон 
квалитетно работење и кон стварање ими , 
тој ќе овозможи продолжување на 
традицијата за младите поколенија. Токму 
тоа се случило со Пофикс ДОО од Тетово. 

Инвестиците во странство односно во 
Република Косово, се состојат од производство 
на разни водени и суви малтери, како и фабрика 
за производство на стиропор. Сето ова Пофикс 
во моментот го мена ира со тројца 
содружници и 74 вработени, што ја прави 
компанијата да има стабилен и брз развој.

Производ
Во Република Македонија и во светот се 

појавуваат производи со висок квалитет и со 
разни слогани, но Пофикс е лидер во 
Македонија за производство на сите видови 
малтери и го прави најконкурентен, со 
квалитетни материјали лиценцирани и 
стандардизирани со ИСО 9001 стандард за 
квалитет, создадени според највисоки светски 
стандарди. Сите производи ги изработува 
привлечни за клиентите и ги прави погодни за 
градежниот сектор, како неопходен материјал 
за малтерисување.

Со сегашното производство и капацитети, 
Пофикс успева да биде конкурентен во сите 
поранешни републики на С Р Југославија како и 
во Р. Бугарија и во Р. Албанија. 

Ситe продукти коишто ги произведува 
друштвото, исклучително се за потребите на 
градежниот секторот и се во чекор со 
иновациите и стандардите, спроведени од 
европските земји, за квалитет и трајност. 
Пофикс планира воведување на нови 
продукти со кои ќе ги замени досегашните, а 
ќе бидат со повисок квалитет. Акрилните 
производи и поликолорите, како и 
разновидните абриби земаат се поголем 
замав, бидејќи имаат одлични особини за 
дизајнирање и добар изглед, така што Пофикс 
го позиционираат високо на пазарот, 
истовремено нудејќи пониски цени.

Неодамнешен развој
Во 2015 година заврши постапката за 

преземање на поранешната фабрика за 
конфекција „Единство“ А. Д. Тетово. Потоа се 
воведе нов погон за производство, во вредност 
од 2.500.000 евра, на површина од 25.000 м2. 
Со тој погон дојде до проширување на 
производствените капацитети и модернизација 
на линијата за производство на стиродур. Со 
остварената добивка од преку 1.400.000 евра 
за 2015 година, се планираат нови инвестиции, 
односно реинвестирање на добивката во нови 
производствени капацитети, како и во основни 
средства и недвижности. Пофикс од 2004 
година па се до денес, континуирано инвестира 
и во човечките ресурси, пред се во својот 
стручен кадар од областа на технологијата и 
секторот за градежништво.

Промоција
Пофикс секоја година вложува парични 

средства во промоција и рекламирање, како 
моќно средство за продажба на своите 
производи. Пофикс ја продолжува традицијата 
на рекламирање со креативни реклами и 
спотови, како и промотивни настани и 

активности во продажните места, со единствена 
цел да допре до што поголем круг на 
потрошувачи на градежни материјали. Во 2015 
година се инвестирани повеќе од 50.000 евра за 
реклама, пропаганда и за промоција на новите 
продукти, така што и во иднина ќе се продолжи 
со ваквото темпо.

Вредност на трговската марка
Со досегашното работење, Пофикс успеал 

да ги освои домашниот и странскиот пазар, со 
квалитет и висок стандард, за што повеќе пати 
е наградуван од разни институции и 
стопанската комора во Република Македонија. 

Палетата производи на Пофикс, во 
државата, станале се повеќе потребни и 
незаменливен дел во градежништвото, како и на 
пазарот и во секојдневието на индустријата на 
градежништвото. Сите потрошувачи стекнале 
доверба за високиот стандардизиран квалитет. 
Препознатливото лого, традиција, сигурност и 
иновативност, прават силна поврзаност на 
потрошувачите со друштвото, особено во 
областа на разновидни абриби и поликолори. 
Додека за инвестиците и работењето во 
Република Косово, Пофикс е добитник на 
награда S per rands oso o 2014 2015.
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