
Пазар
Пропоинт е компанија која е основана во 

1996 година. Оваа година, таа бележи јубилејни 
20 години од своето постоење и егзистирање на 
пазарот во областа на печатењето. Од компанија 
која била на почетокот мала и скромна, подоцна 
прераснува во поголема, денес е препознатлива 
и успешна. Доказ за успешноста на компанијата е 
големиот број печатени материјали кои 
секојдневно ги среќаваме на пазарот и големиот 
број на познати компании со кои соработува. 
Високата позиција на пазарот, компанијата 
Пропоинт ја одржува, со следење на новите 
достигнувања на технолошкиот развој во 
графичката индустрија, инвестирање во новата 
технологија, од врвни европски производители, 
Heidel erg, M ller Martini, Rile Cart, odak,...

Опстојувањето на пазарот се должи на 
брзите услуги и кратките рокови. Клиентот, 
најчесто времето за изготвување рекламен 
материјал го троши на размислување, 
истражување, дизајн... и за печатење останува 
многу малку време. Пропоинт ги реализираат 
желбите на клиентите за тоа „малку време“ што 
останува.

Достигнувања
Изминатите години Пропоинт го граделе 

својот ими  во печатарската 
област и поради 

тоа се наоѓаат на висока позиција, станале 
препознатлив бренд и лидер во оваа област. 

Лојалноста на клиентите го докажува нивниот 
квалитет на производите и услугите. Политиката 
на успехот и достигнувањата ја темелат на 

иновациите и добра соработка со клиентите, со 
цел задоволување на нивните потреби за 
изработка на квалитетни производи, во се 
пократки временски периоди. 

Нивните достигнувања се многу големи. 
Потпомагаат во многу хуманитарни цели, 
допринесуваат за многу едукативни и рекламни 
кампањи. Ги изработуваат и најспецифичните, за 
многумина „невозможни“ материјали и тоа за 
нив е големо достигнување.

Тука можеме да ја спомнеме и убезноста на 
вработените, професионален однос со клиентите 
и запазување на нивните желби при изработката 
на производите.

Историјат
Скромниот почеток на Пропоинт е од 1996 

година, во мал гаражен простор, двајца вработени 
почнуваат да работат сито печат со голем 
ентузијазам и верба во успех. Нивната 
инвентивност и визија ги пренасочиле во офсет 
печатењето по само 4-5 години постоење. И тоа 
е почеток на развојот на Пропоинт. 

Со добар разработен економски план, 
континуирано инвестираат во производството, 
возниот парк, како и во производен и магацински 
простор (недвижнини). Постојано расте бројот на 

вработени, стручни во својата 
област. 

40 SUPERBRANDS

област и поради област. 



41SUPERBRANDS

ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

Про оинт

Имаат 20 години вредно искуство, а сеуште се 
млади и полни со ентузијазам.

Оваа 2016-та година се преселија во свои 
работни простории.

Имаат прекрасно опремени канцеларии по 
врвни Европски и Светски стандарди.

Продолжуваат да инвестираат во нови машини 
за производството.

Во моментов имаат 50 вработени и затворен 
производен процес. Раполагаат со сите потребни 
машини за секаков вид печатен производ, 
почнувајќи од машина за ЦТП плочи, машини за 
печатење па се до сите мали и големи доработки.

Пропоинт за време на своето постоење 
неколкупати го менувал и работниот простор 
(од помал во поголем). Почнувајќи од 15м2, па 
120м2, па 800м2, сега во простории од 5.200м2 и 
тоа во нивна сопственост.

Производ
Офсет печатењето е еден од најчестите 

начини на создавање печатени материјали, 
списанија, брошури, каталози, флаери, книги, 
канцелариски материјали и т.н. Во споредба со 
другите печатарски методи офсет печатот 
најмногу одговара за економско производство на 
големи количини со висок квалитет. Токму 
поради тие податоци од истражувањата 
Пропоинт се насочиле во инвестицијата кон 
офсет печатењето.

Нивниот производ е разноличен и главна 
дејност е изработка на сите видови печатени 
материјали, меѓу кои се вбројуваат: каталози, 
брошури, прирачници, ценовници, менија, книги, 
монографии, тврда и мека подврска, списанија, 
флаери, картонски амбалажи, сталажи, папки, 
календари..., комплетни репрезентативни и 
рекламни материјали.

Со нивните производи се рекламираат многу 
нови и постоечки компании, нови производи, 
концерти, настани, конференции, кампањи, се 
запишуваат мисли на големите писатели, на 
почетници...

Неодамнешен развој
Во 2016 година Пропоинт бележи голем 

развој во своето постоење, тука е преселбата во 
своите работни простории, како и пуштање во 
погон на новите машини:

- машина за печатење Б1 формат (Heidel erg 
cd 102-6P2-L LX)

- машина за селективно УВ лакирање MGI

- машина за термални плочи Б1 ( odak 
trendsetter 800 ant m III)

- машина за лепење со топол лепак, за 
пакување, за сечење во Б1 формат, штанц 
машина и многу други помали машини за 
доработка

Промоција
Успехот на компанијата се темели, на своите 

проекти, како и на успехот на стручниот и 
професионален тим на вработени, кој несебично 
се ангажираат за сите проекти. Главниот 
промотор е квалитетот, професионалноста и 
ажурноста на компанијата. Во компанијата не 
постои нешто што неможе да се изработи, 
напротив секој „невозможен“ проект за нив е 
нов предизвик.

Прецизни до најситен дета , се што е во 
доменот на офсет печатењето можат и го 
изработуваат и тоа за многу краток временски 
период. Секој нов производ е нов предизвик за 
фирмата, нов почеток, нова приказна раскажана и 
создадена под високи критериуми кои ги налага 
успехот на веќе изработените производи.

Електронскиот начин на рекламирање и 
информирање, неможе никогаш да ги засени и да 
ја намали вредноста и значењето на печатените 
материјали. Тоа е нешто што може да се види 
одблизу, да се види секој детал изработен во 
сите можни техники, да се доживее убавината 
која предизвикува восхит.

Вредност на трговската марка
Пропоинт станува препознатлив по 

производи со беспрекорен квалитет, производи 
со специфична изработка, коректен однос кон 
клиентот и брз рок на испорака. Пропоинт не 
само што ја стекнале, тие и ја задржале 
довербата кај многубројните потрошувачи во 
сопствената држава и надвор од неа. Работат со 
силна волја и убов, затоа што се 
професионалци и мајстори на својот занает.

Зборовите можат да кажат многу, но 
најмногу кажуваат многубројните задоволни 
клиенти, кои секоја година, се во се поголем број.

Некои клиенти печатат во Пропоинт од 
самите нивни почетоци, низ годините ги 
усовршувале и менувале дизајните и амбалажите, 
но не и нив. Многу нивни производи (печатени 
материјали), се среќаваат на рафтовите во 
маркети и аптеки, во ресторани, хотели, 
кафетерии, книги во многу библиотеки, 
прирачници за обуки и конференции и т.н.
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