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Уводник

Поглед

Мирослав
Масловарић
Директор
маркетинга

унапред
Започели смо још једну успешну годину отварањем новог
малопродајног објекта у Београду, на Вождовцу у Кумодрашкој
улици, преко пута „Дарвинове” поште. Маркет у Кумодрaшкој
улици, опремљен најсавременијим витринама и полицама,
простире се на 400 м 2 , а посебан акценат је стављен на део пијаце
и понуду из свежег програма. У априлу месецу отворили смо још
један малопродајни објекат у Новим Бановцима, у Кабларској
улици (ББ) у ТЦ Каблар, који се налази у центру свих дешавања
у Новим Бановцима. Објекат се простире на 1096 квадратних
метара. У маркету у Новим Бановцима презентовали смо нових
1.000 производа, а до краја године планирано је отварање још
два малопродајна објекта, и то у Инђији и у општини Раковица.
Као друштвено одговорна компанија, обележили смо
Међународни дан потрошача у нашем маркету у Панчеву, где
смо својим примером показали колико је важна улога трговаца у
очувању потрошачких права, посебно кад су у питању приговори
и рекламације, а ми смо једна од водећих компанија у брзом
решавању рекламација.
Током месеца априла, одлучили смо да удружимо снаге са компанијом
„Хенкел“ и заједнички дарујемо породилишта, маме и бебе у Србији.
У оквиру хуманитарне акције „Много срећних, лепих беба – То нам
треба!“ породилиштима у Смедеревској Паланци, Крушевцу, Чачку и
Нишу биће подељено укупно 800 комплета постељина, 400 пакета
за труднице и 2 тоне прашка. Акција је започета у Општој Болници

„Стефан Високи“ у Смедеревској Паланци.
Поводом великог хришћанског празника Ускрса, у селу Хум
надомак Лесковика у Нишком округу, у Основној школи „Војислав
Илић Млађи“ организовано је такмичење у украшавању
најлепшег ускршњег јаја, најлепшег ускршњег цртежа као и
најбоље изрецитоване песмице. За све учеснике такмичења
обезбедили смо ускршње пакетиће са производима за најмлађе.
Поред овога, веома смо поносни и на подршку коју смо дали
деветогодишњој Софији Станојловић из Лозовика, учесници
финала шоу програма „Ја имам таленат“.
До краја године, поред отварања нових малопродајних објеката,
наставићемо са друштвено одговорним радом и потрудити се
да испунимо све задатке и изазове који су пред нама. И даље
ћемо радити на брзом решавању рекламација и питања које су
веома важне за наше купце, настојаћемо да их упознамо са новим
производима, да их добро и темељно информишемо путем свих
средства комуникације о акцијама, попустима и дешавањима у
нашим маркетима.
Као компанија, трудићемо се да имамо добру комуникацију са
нашим потрошачима и да све наше активности буду усмерене
ка задовољењу њихових потреба. Комуникација је срж сваке
трговине, зато ћемо наставити да градимо узајамно поверење са
нашим потрошачима од првог сусрета, био он путем интернета
или у неком од наших маркета.

С поштовањем,

Мирослав Масловарић
Директор маркетинга

Тема броја

Инвестиције као кључ развоја
Пише: Маријана Радојичић

Повећање ефикасности и
брзине истовара на рампама
отвара могућности за
проширење броја партнера
чија ће се роба дистрибуирати
из дистрибутивног центра,
што неминовно доводи и до
повећања броја оних који ће ту
робу куповати
Може ли се зарадити радом, ширењем,
инвестицијама и истовремено штедњом?
Прилично неуобичајена или бар мало позната
економска теорија која има озбиљно и дубоко
практично упориште и коју примењује ДИС,
један од највећих трговачких ланаца у земљи.
ДИС маркети, између осталог препознати
не само по цени већ и по квалитету, у све
жешћој трци освајају тржиште Србије и то
захваљујући посебној и добро планираној
бизнис филозофији. О чему је реч?
Одговор на ово, прилично једноставно питање није
једноставан али је после разговора са Радољубом
Ђурићем, директором за инвестиције и развој у ДИС-у,
све много јасније. Ако се зна да се у коначници последњи
потез ДИС-а своди на отварање нових радних места,
модернизацију и јачање мреже добављача и то уз
сопствене инвестиције, реновирање дистрибутивног
центра у Крњеву постаје важно питање, не само из угла ове
компаније већ и много шире.

Наиме, ДИС је уложио милион евра сопствених средстава и
потпуно осавременио дистрибутивни центар који се у овом
тренутку по организацији пословања, брзини рада али и
по капацитетима може мерити са најсавременијим светским
центрима ове врсте.
Ослонац у пословању дистрибутивног центра
чине запослени који су ту већ по двадесетак
година
„Као и сваком трговинском ланцу, дистрибутивни центар
је основа за ефикасно пословање. Ако на то додамо да
се наш дистрибутивни центар поред снабдевања наших
малопродајних објеката робом још увек доминантно
бави снабдевањем својих партнера на тржишту, од чега
су неки и вишедеценијски, онда је и важност савременог
дистрибутивног центра дупло већа“, објашњава Ђурић
нераскидиву везу између трговинског ланца и дистрибутивног
центра исте марке односно бренда.
Но, ту није крај.
„Овакви центри су неопходни свима који желе да зараде
штедећи. Ово није предност само нас трговаца, већ и
велика предност за све оне који се баве производњом или
продајом неких увозних артикала, јер и они снабдевањем
једног објекта купца, у овом случају нашег дистрибутивног
центра, значајно смањују своје трошкове дистрибуције
у односу на капиларну доставу до сваког од наших
малопродајних објеката. Ово се нарочито односи на
домаће произвођаче и то оне мање који би требало да
још једном саберу своје трошкове дистрибуције у односу
на овај савремен начин. Имајући у виду нове капацитете
добијене реконструкцијом, план је да се прошири
додатно списак добављача чија ће се роба куповати
централно, али исто тако и да се прошири асортиман

добављача чија ће се освежена понуда комуницирати ка
нашим купцима-партнерима“.
Дакле, бенефити су јасни и они се тичу како ДИС-а, тако и
запослених и добављача. С тим у вези, занимљиво је осврнути
се на прилагођавање радника новим, модернијим условима.
Ослонац у пословању дистрибутивног центра
чине запослени који су ту већ по двадесетак
година
Директор Ђурић открива да је радницима потребно време
да се навикну на ову промену, као што је случај и са сваком
променом. На сву срећу, овде је реч о променама на боље.
„Ослонац у пословању дистрибутивног центра чине запослени
који су ту већ по двадесетак година. Самим тим, иза себе
имају неке навике које су створили током тих година а са
друге стране, колико год да је дистрибутивни центар на
истој локацији, имплементиране су неке технолошке измене
у процесима рада које треба да усвоје наши дугогодишњи
сарадници. Уз то, њима се придружио у последњих пар месеци
један део нових, младих кадрова који се лакше прилагођавају
новом начину рада, јер у старом нису ни радили“, прича Ђурић.
Последњом реконструкцијом објекта који је настао давне 1991.
године у који је константно улагано, капацитети су повећани
за 60 одсто гледано само кроз број палетних места, али
је заправо по својој организацији и новом концепту рада
његова пропусна моћ и комуникација унутар самог центра
сада већа и за више од тих 60 одсто. Конкретније, сада се
паралелно може истоварати и утоварати 16 возила, што раније
није ни близу тога могло да се изведе. Илустрације ради,
рецимо да су претходном реконструкцијом из 2002. године
капацитети нарасли на 16.000 квадрата.
„Надамо се да ће ову функционалност у што скорије време
подржати и сви добављачи слањем робе возилима која су

Што се сутрашњице тиче, ово није крај ДИС-овим
плановима за проширење. Дистрибутивни
центар у Крњеву планиран је за снабдевање
маркета лоцираних јужно од Београда. За
маркете северно од Београда, пројектује се
будући ДЦ на територији престонице
примерена за истовар на рампама, како бисмо на тај начин
додатно убрзали процесе истовара, а самим тим и створили
нове могућности за проширење броја партнера чију ћемо
робу дистрибуирати из дистрибутивног центра, а што онда
неминовно доводи и до повећања броја оних који ће ту робу
куповати“, констатује директор Ђурић.
Половину поменуте инвестиције компанија је уложила
у дистрибутивни центар и реконструкцију, док је друга
половина инвестирана у значајну модернизацију средстава
за интерни транспорт и опрему унутар магацина, али и
осавремењавање електронских средстава унутар комплетног
дистрибутивног центра. Као и сва претходна улагања у
дистрибутивни центар, и ова су изведена без задуживања.
Ђурић најављује да ће тако бити и убудуће.
Што се сутрашњице тиче, ово није крај ДИС-овим плановима
за проширење. Дистрибутивни центар у Крњеву планиран
је за снабдевање маркета лоцираних јужно од Београда. За
маркете северно од Београда, најављује Ђурић, пројектује се
будући ДЦ на територији престонице.
„Једноставно морамо да радимо брже, квалитетније и
сигурније“, децидан је директор Ђурић.
Прошлост, односно досадашње пословање ДИС-а је најјачи
гарант плановима за будућност. Од 1991. године ова компаније
је готово на годишњем нивоу улагала у осавремењавање
центра, али и у изградњу интерних саобраћајница, као
и у реконструкцију фасаде на управној згради, како због
савременијег изгледа тако и због уштеде енергије. Све ово
сопственим средствима, подразумева се у ДИС-у.

Вести

ДИС СТИГАО У НОВЕ БАНОВЦЕ,

НЕКА СЕ СПРЕМИ ИНЂИЈА

Пише: Велибор Токовић

Ширење малопродајне мреже
највећег домаћег трговинског
ланца
Почетак априла је житељима Нових Бановаца донео
дуго очекивану радост у виду отварања новог ДИС
маркета у њиховом месту. Промотивна кампања под
слоганом „ДИС стиже у Нове Бановце, уштедећеш
силне новце“ најавила је оно што је потрошачима
у Србији већ одавно добро познато – отварање
ДИС маркета у твом крају значи отварање бројних
могућности да купиш више и платиш мање.
КАО И УВЕК КАДА ЈЕ ОТВАРАЊЕ НОВОГ ОБЈЕКТА У
ПИТАЊУ ОРГАНИЗОВАНЕ СУ БРОЈНЕ ПРОМОЦИЈЕ У
САРАДЊИ СА ДОБАВЉАЧИМА
Нови Бановци су према последњем попису имали око
9.500 становника. Ово насеље је спојено са Старим
Бановцима у целину познату као Бановци и заједно
броје око 16.000 становника. Отварање новог ДИС
маркета за све њих значи да више не морају да путују
до своје омиљене трговине. Наиме, током разговора
са потрошачима који су у великом броју стизали од
раног јутра, сазнали смо да су многи од њих у набавку
ишли у велики ДИС Змај, а од прошле године и у ДИС у
Новој Пазови. Насеље припада општини Стара Пазова
и Сремском округу. Ово помињемо зато што су Сремци
на гласу као љубитељи и познаваоци гурманлука,
како они који су ту генерацијама тако и они који су се
овде населили последњих година. Лако се на добро
навићи, каже народ, а то важи и за ДИС-ову робну
марку ДОБРО. Готово да није било корпе првог дана
рада новог маркета а да се у њој није нашао бар један
из богате понуде ДОБРО производа. Лепо посећена
била су и одељења пекаре и пијаце, а пажњу купаца
привукле су и нове робне марке у ДИС-овој понуди.
Као и увек када је отварање новог објекта у питању
организоване су бројне промоције у сарадњи са
добављачима. Посебно задовољни из куповине
су се својим кућама вратили добитници у већ
традиционалној акцији „Сваки педесети купац добија
гратис куповину“. Током претходних година, од када је
почела опсежна акција реновирања постојећих ДИСПРИЈАТНОСТ ПРИ КУПОВИНИ ЈЕДАН ЈЕ ОД КЉУЧНИХ
ФАКТОРА У УСПЕХУ ТРГОВИНЕ, А НОВИ ДИС МАРКЕТИ
СВОЈИМ БРИжЉИВО ОРГАНИЗОВАНИМ РАФОВИМА,
ФУНКЦИОНАЛНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ И УКУПНИМ
УТИСКОМ ПОСТИЖУ ДА СЕ ТАЈ ОСЕЋАЈ НЕНАМЕТЉИВО
ПРИДРУЖИ ДРУГОМ АДУТУ НАЈВЕЋЕГ ДОМАЋЕГ
ТРГОВИНСКОГ ЛАНЦА – ПОВОЉНИМ ЦЕНАМА

ових маркета, као и отварање нових објеката у складу
са прихваћеним модерним изгледом ентеријера,
навикли смо се на позитивне реакције потрошача. Оне
нису изостале ни овога пута. Пријатност при куповини
један је од кључних фактора у успеху трговине, а
нови ДИС маркети својим брижљиво организованим
рафовима, функционалним осветљењем и укупним
утиском постижу да се тај осећај ненаметљиво
придружи другом адуту највећег домаћег трговинског
ланца – повољним ценама. Свакако да не смемо
да заборавимо на компоненту корпоративне
одговорности у делу који се односи на енергетску
ефикасност. Сви ДИС маркети опремљени су енергетски
ефикасним расхладним витринама што представља
допринос борби за очување животне средине.

Јелену Милановић, директорку сектора малопродаје
у компанији ДИС, замолили смо да нам укратко
представи нови ДИС-ов објекат, као и да нам најави
следеће кораке у ширењу малопродајне мреже:
„ДИС маркет у Новим Бановцима је двадесет и шести
објекат у нашем ланцу. Потрошачима на 430 м 2
продајног простора на услузи стоји 26 запослених
и 4 касе. Наша политика планског, умереног развоја
базира се на томе да ми сваком новом пројекту
прилазимо студиозно и крајње одговорно. Локација
мора бити таква да истински погодује грађанима, а
уређење и понуда у објектима су увек прилагођени
баш за средину у којој се налази наш маркет. Наши
запослени током обуке прихватају компанијску
филозофију потпуног фокуса на потрошача и на
тај начин сваки ДИС маркет постаје истински део
заједнице у којој се налази.
Што се тиче следећих корака, први наредни објекат ће
бити отворен у Инђији и биће сличног формата.“

вести

ДИС ДОБИО ПРЕДСТАВНИКА У

ОРГАНИЗАЦИЈИ НАЛЕД
Пише:

Заједнички циљ - развој
привреде уз примену стечених
искустава
Поводом избора за члана Надзорног одбора НАЛЕД-а,
разговарали смо са нашом колегиницом Маријом Гарџић.
Уз честитке које су пристизале из целе компаније, као и
од наших пословних партнера, искористили смо прилику
да јој поставимо пар питања.

Шта за вас представља чланство у Наледу ?
Велика ми је част што сам изабрана за члана Надзорног
одбора организације као што је НАЛЕД. Стварање бољих
услова живота и рада у нашој земљи је примарни циљ
рада ове организације и заиста је велика сатисфакција
бити део овако значајне организације.

Како је протекла седница изборне скупштине?
Професионално и озбиљно организована скупштина.
Пуно пажње је било посвећено сваком сегменту
изборне скупштине. Гласање је спроведено у складу
са свим изборним начелима, процедурално је све било
на највишем нивоу. Амбијент Старог двора у коме је
скупштина одржана је овим изборима дао један заиста
пријатан и свечан тон. Све похвале за професионализам.

Да ли сматрате да ДИС може да допринесе
још бржем развоју привреде чланством у
НАЛЕД-у?
Сматрам да као највећи домаћи трговински ланац у
Србији који послује доста дуго, а морам да нагласим и
успешно, имамо потенцијала да пренесемо своје искуство
у циљу развоја привреде.
Кроз године рада и кроз разне ситуације, добро смо
упознати са тржиштем , са регулативама као и са општом
ситуацијом у нашој земљи, тако да можемо да укажемо на
доста ствари које у неком смислу отежавају пословање.
Имамо идеје како неке ствари унапредити, како убрзати
неке процедуре, па сам сигурна да ћемо дати свој
допринос и учествовати у реализацији основне идеје
НАЛЕД-а.

Какви су планови Надзорног одбора у
предстојећем периоду?
Надзорни одбор НАЛЕД-а има контролну функцију и
периодично се одржавају седнице Надзорног одбора.

Маријана Радојичић

Надлежност и одговорности Надзорног одбора су
прописане Статутом друштва, а планови за наредни
период су, између осталог, наставак рада на свим
пословима надзора и контроле из домена овог одбора.

Пошто чланове надзорног одбора чине
најважнији људи компанија, да ли за вас
овај избор представља додатни подстрек у
будућем раду и каријери?
Списак чланова Надзорног одбора, али и свих кандидата
који су били на листи за избор, заиста је импозантан.
Искрено, када сам видела ко је све на листи за избор,
нисам била сигурна да ћу баш ја бити изабрана за
члана Надзорног одбора. Ипак, људи који су гласали су,
сигурна сам, најпре препознали значај компаније ДИС па
самим тим и изабрали мене за члана Надзорног одбора.
Поносна сам што су тако значајни људи, како из јавног,
тако и из приватног сектора у компанији ДИС и мени као
њиховом представнику видели некога ко има репутацију
и искуство да може да учествује у овако значајним
активностима.
Мени као појединцу избор на овако значајну позицију
много значи и даје додатни подстрек за континуирано
учење и усавршавање. С обзиром на то да чланове
НАЛЕД-а чине људи који су међу најуспешнијим у
својим браншама, сигурна сам да ћу моћи много да
научим, што ме посебно радује. Знања никада није
превише, непотребно знање не постоји, а кључ успеха
је константан рад на себи и лично усавршавање, тако
да сам посебно задовољна што ћу у НАЛЕД-у имати
прилику да учим од најбољих.

Тржиште

ЗЕЛЕНИШ МАМИ КУПЦЕ
Пише:

Некада смо по воће и поврће
ишли на пијаце. Цене су биле
разноврсне а понуда богата.
Данас је слика другачија.
Викендом се по потребан
зелениш све чешће иде у
маркете. Посебно ако је
асортиман добар, а цене још
боље
Трговци су преузели значајан број купаца са зелених
тржница, а разним акцијским снижењима цена успевају и
да их задрже у својим радњама. Потрошачи у Србији знају

Маријана Радојичић

да у трговинама ДИС могу да рачунају на богату понуду
квалитетног и провереног зелениша и све то по веома
приступачним ценама.
Са првим данима пролећа „баште“ у ДИС маркетима су
све шареније и богатије. Најпре су стигли плодови из
стакленика, а све више и из башта пољопривредника.
Александар Николић, директор програма компаније ДИС, каже
да потрошачи верни овој трговинској кући годинама знају да у
ДИС-у пазаре проверено и квалитетно воће и поврће.
На питање шта купци могу да очекују када је у питању
понуда воћа и поврћа у ДИС-овим радњама, Николић за
ДИС Гласник одговара:
- Потрошачи лојални нашој кући знају да у ДИС-у са

У ДИС трговине зелениш најчешће стиже управо
из српских башти. Све што на овим просторима
може да се узгаја, налази се на рафовима ДИС
трговина
квалитетом и понудом нема импровизације нити шале каже Николић. – Годинама су познате процедуре по којима
свежи производи стижу до наших рафова, а та правила
нису ни мало лагана. Напротив, од својих добављача
тражимо квалитет и континуитет у набавци. И све смо
захтевнији. Зато, овог пролећа потрошачи могу да очекују
све већу понуду домаћег квалитетног поврћа и воћа.
Асортиман у баштама ДИС–ових радњи управо у ово
доба године изузетно је богат. Ово је период када се
нуде најраснозврснији плодови. Палета боја и мириса на
рафовима – то је ових дана слика у маркетима највеће
домаће трговинске куће. Према речима директора
програма, што се тиче асортимана, у радњама ове
трговине сада имамо богату пролећну понуду, слично као и
претходне године.
Оно што је веома важно јесте квалитет и здравствена
исправност свежих производа. Како потрошач може да
буде сигуран да су плодови које дели са својом породицом
доброг квалитета? На пијацама смо препуштени савести
произвођача, а све више и накупаца, који најчешће и не
знају ништа о производима које нуде на тезгама. Са друге
стране, у ДИС трговинама постоје устаљена правила и
процедуре које су изузетно захтевне.
- Ту дилеме нема- уверен је Николић. – Свих ових година
смо доказали да наши потрошачи могу да буду потпуно
сигурни. Не само да радимо по свим важећим законским
нормама, већ знамо сваког нашег партнера, знамо како
ради, како поштује сва правила и уверени смо у квалитет
њихових производа.
У ДИС трговине зелениш најчешће стиже управо из српских
башти. Све што на овим просторима може да се узгаја,
налази се на рафовима ДИС трговина. Изузетак је, наравно,
јужно воће које се набавља из увоза.
И у понуди воћа и поврћа постоји велика конкуренција
када су трговинске куће у питању. Свака се труди да
асортиманом и ценама привуче што већи број потрошача.
На питање да ли ДИС, када су ови производи у питању,
може да конкурише осталим трговинским ланцима, не само

ценом, већ и асортиманом, директор Николић је уверен:
- Наравно. Када је цена у питању, и код воћа и поврћа
поштујемо своју ценовну политику, као и код остале робе.
Познато је да имамо најповољније цене, јер радимо са
најмањим маржама како бисмо купцима понудили робу по
најбољим ценама на тржишту.
Све захтевнија су и правила, али и купци. Једном
изневерени потрошач се не враћа на исто место,
не жели да оставља свој новац тамо где је
преварен
Према речима нашег саговорника, купце не треба
уверавати у то колико су цене у ДИС-овим радњама
приступачније, јер они који код њих пазаре то већ знају.
Такође, знају и да могу да рачунају на акцијска снижења.
- Ако смем да кажем, ДИС је у томе лидер – истиче
Николић. – У маркетима наше куће, потрошачима су готово
свакодневно на располагању нека акцијска снижења.
Најчешће, зелени производи, односно воће и поврће, је
на акцијама током викенда, када се ова роба уобичајено и
највише купује.
Директор Николић примећује да се тржиште мења. Све
захтевнија су и правила, али и купци. Једном изневерени
потрошач се не враћа на исто место, не жели да оставља
свој новац тамо где је преварен. Неће се вратити ни
продавцу за тезгом, нити трговцу у радњи. Трговински ланац
ДИС нема таквих мука. Напротив, број њихових потрошача
је из године у годину све већи. Један од разлога је управо
богат асортиман квалитетног и безбедног воћа и поврћа.

НАЈПРОДАΒАНИЈИ
На питање који производ је најпродаванији
када је категорија воћа и поврћа у питању,
директор програма Александар Николић
каже:
- Све зависи од сезоне - прича Николић.Банана је увек најтраженији производ у
овој категорији, али се купују и парадајз,
краставац, лубеница….
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УЗ „ДОБРО“
СТИЖЕ И

ПРЕМИЈУМ

Иван
Шулеић
Директор

Пише: Маријана
Радојичић
комерцијале

Пише:
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Из године у годину приватна
робна марка компаније дис
осваја све више потрошача

Приватне робне марке због доброг односа цене
и квалитета имају све више купаца. Зато се све
више брендирани производи замењују истим,
али под знаком трговачке робне марке

На рафовима је тачно 650 ових производа из
свих робних група
ДИС се сада не поноси само производима
„Добро“ и „Јефтино“ већ и артиклима
„Мастерклас“, „Маца & зека“, „Дон Фито“,
„Млечак“, „Равница“, „Бубли“, „Баба Видин“ и
„Бакина супа“.

Џамбо“ паковања производа који су интересантни
за ХОРЕКА сектор и пласираћемо више од 40 таквих
производа – наглашава Шулеић. - Највећа новина код
наше робне марке је то да смо пласирали нове брендове:
па тако сад немамо само „Добро“ и „Јефтино“ већ је ту
и „Мастерклас“, „Маца & зека“, „Дон Фито“, „Млечак“,
„Равница“, „Бубли“, „Баба Видин“ и „Бакина супа“. Нови
брендови су донели и нове квалитетне производе као што
су торте, кекс за децу, топљени сиреви, погача без квасца,
газирани сокови, домаћи ајвар, крем супе.

Прате их добар глас и добре цене. Зато и не чуди што их
је све више и што из године у годину освајају све више
потрошача. Под знаком трговачке робне марке компаније
ДИС на рафовима је тачно 650 производа из свих робних
група. Поред изузетно познатих артикала „Добро“ и
„Јефтино“ стигли су и нови брендови који су донели и нове
квалитетне торте, погаче без квасца, газиране сокове,
крем супе, домаћи ајвар... И ту није крај. Изненађења за
потрошаче тек следе.
Према речима Ивана Шулеића, директора комерцијалног
сектора, када је упитању робна марка „Добро“, ДИС у
наредном периоду спрема да пласира храну за кућне
љубимце, коре за торте...
- Спремамо нову варијацију „Добро“ бренда тј. „Добро

На својим рафовима ДИС тренутно има 620 „Добро“
производа и 30 под новим премијум брендовима. Чак 650
производа, како истиче наш саговорник, заступљени су у
готово свим робним групама.
Приватне робне марке због доброг односа цене и
квалитета имају све више купаца. Зато се све више
брендирани производи замењују истим, али под знаком
трговачке робне марке. То поверење заслужила су и
производи који се нуде под знаком „Добро“. Зато је њихов
удео у промету све већи.
- Наша робна марка учествује се 20 одсто удела у нашем
промету, и имамо план да тај проценат и повећамо
- тврди Шулеић. - Пласирање нових брендова је

СBИ ПОДЈЕДНАКО ДОБРИ
ЗАДОBОЉНИ
смо
свим
нашим
производима, али бих издвојио производе
из месне прераде и из групе основних
животних намирница када је упитању бренд
„Добро” - истиче Иван Шулеић, директор
комерцијалног сектора. - Што се тиче наших
нових брендова истакао бих „Мастерклас”
торте и зачине „Три прста” који су за кратко
време направили феноменалан разултат.
управо урађено како би се још више купаца у нашим
малопродајним објектима определило за неки од наших
производа. Да би неки производ трговачке марке освојио
купце, потребно је отприлике између 60 и 90 дана. После
тога знамо да ли смо добро одрадили свој посао и да
ли су купци прихватили производ или нису, мада се то,
додуше, ретко дешава.
ТРГОВЦИ наше највеће домаће трговине ДИС
поносни су на своје робне марке, на њихов
квалитет и на њихове повољне цене. То
наговештава да ће таквих производа бити све
више
Када су у питању њене робне марке, компанија ДИС
сарађује са 81 добављачем. Таква сарадња је битна за ДИС,
али и за добављаче који имају сигуран пласман робе.
- Свима у ланцу је итекако важна сарадња коју имамо каже директор комерцијалног сектора. - Нама је битно да
купци буду задовољни и да произвођачи наших робних

марки буди компаније које су већ познате по квалитету
на нашем тражишту као што су на пример „Свислајон“,
„Златиборац“, „Нектар“, „Полимарк“, „Мегле“, „Неопланта“,
„Сомболед“. А произвођачима је значајна сарадња
на пољу производње наше приватне робне марке
због волумена производње који употпуњавају нашим
артиклима поред њихове редовне производње артикала
под својим брендовима.
ТРГОВЦИ наше највеће домаће трговине ДИС поносни
су на своје робне марке, на њихов квалитет и на њихове
повољне цене. То наговештава да ће таквих производа
бити све више.
- ДИС ће свакако ширити асортиман својих производа под
брендом „Добро“ које одликују квалитет и повољна ценанаглашава Шулеић. – Истовремено, ширићемо и асортиман
премијум производа, али под новим брендовима као што су
„Мастерклас“, „Дон Фито“ и други".

СИГУРНИ У КΒАЛИТЕТ
КАКО потрошач може да буде сигуран у
квалитет и исправност приватне робне
марке? Ко гарантује сигурност и каква је
контрола ових производа?
- Квалитет производа се контролише
приликом излазка из производње, док
ДИС обавезно два пута годишње додатно
контролише сваки производ који је под
брендовима наших робних марки – тврди
Шулеић. - Квалитет купцима прво гарантује
ДИС, а потом и произвођач.
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Компанија дис једина
трговинска кућа на територији
Србије која се одржала у
франшизним пословима
ДИС тренутно има 213 франшизаната који у просеку
имају око 5.000 до 10.000 артикала. Да би неко
постао ДИС партнер потребно је да сарађује са овим
трговинском компанијом кроз велепродају бар 90 дана.
Франшиза није само пуко преузимање бренда,
логотипа, слогана, већ је то читав систем
пословања
Познато и звучно име доноси препознатљивост и већи
број потрошача. Са тим је шанса за пословни успех
загарантована. То су разлози зашто се све чешће
пословни људи одлучују за франшизу. У трговини је
било многих покушаја франшизе, али се у том послу
једино одржала компанија ДИС. Ова трговинска кућа
је ту једина опстала, највише због добрих партнерских
односа које ДИС негује са својим купцима.
Франшиза није само пуко преузимање бренда, логотипа,
слогана. То је, кажу, читав систем пословања. Прималац
франшизе, односно онај који започиње посао под
познатим именом, може да рачуна на пренос знања

Маријана Радојичић

Да би неко постао наш партнерски купац
потребно је да сарађује са нама кроз
велепродају одређени временски период
и помоћ у пословању, од преноса маркетиншких и
промотивних акција до константне подршке у набавкама
и продаји, па чак и у финансијама и рачуноводству. Све
зависи од потреба и захтева једне и друге стране у

Започињањем партнерског односа ДИС
партнери, како објашњава Станојевић, имају
уговором дефинисане обавезе да највећи
део продајног асортимана набављају у
ДИС велепродаји, осим цигарета и свежих
производа
уговорима о франшизи.
Према речима Борка Станојевића, директора продаје у
компанији ДИС, ова трговинска кућа је са франшизом
кренула 2005. године.
- Ширењем компаније ширио се и круг купаца који су
улазили у франшизу - истиче Станојевић. - Дис тренутно
има 213 франшизаната који у просеку имају око 5.000 до
10.000 артикала.
Ипак, не може се носити име ДИС тек тако. Постоје
извесни услови које будући власник радње мора да
испуни.
- Да би неко постао наш партнерски купац потребно
је да сарађује са нама кроз велепродају одређени
временски период – наглашава наш саговорник. – У том
периоду се прати пословање потенцијалног франшизног
партнера и сагледава више аспеката његовог
пословања. Минимални период сарадње пре уласка у

франшизу је 90 дана што не мора да буде правило. Није
могуће отворити радњу и одмах постати ДИС партнер.
Започињањем партнерског односа ДИС партнери, како
објашњава Станојевић, имају уговором дефинисане
обавезе да највећи део продајног асортимана набављају
у ДИС велепродаји, осим цигарета и свежих производа.
- Партнери немају никакве финансијске обавезе према
компанији ДИС као даваоцу франшизе - тврди директор
продаје ове трговинске куће. - Корисници наше
франшизе су сами апсолутно одговорни за материјално
и робно пословање у свом малопродајном објекту.

Зашто би се будући власник трговинске радње
одлучио управо на франшизу са ДИС-ом? Које
су предности таквог уговора, а које су мане?
- Са овим партнерским односом купци су добили
могућност да имају препознатљиве брендиране објекте
- наглашава Станојевић. - Имају и посебно повољне
услове као што је редовна, 15-дневна продајна акција
са веома конкурентним ценама. На тај начин компанија
ДИС својим франшизним партнерима омогућава да су
ценовно конкурентни и да имају стабилно пословање.
Досад у франшизи нисмо имали лоша искуства, а
да је то добар посао показује и све већи број наших
франшизаната.

ФРАНШИЗА У 10 ТАЧАКА
1. Давалац франшизе је власник робне марке и бренда.
2. Давалац франшизе је свој начин успешног пословања доказао у пракси, својом
профитабилношћу и препознатљивошћу.
3. Прималац франшизе је самостални привредник, послује у своје име и за свој рачун.
4. Прималац франшизе сам сноси трошкове отварања и опремања продајног објекта и
набавке робе.
5. Прималац франшизе је власник имовине у својој радњи.
6. Давалац франшизе треба да пренесе партнеру у овом послу знање како да правилно
послује.
7. Коришћење франшизе се регулише уговорима. Најчешће се плаћа месечна накнада,
некада кроз проценат оствареног промета или кроз друге партнерске послове.
8. Прималац франшизе сам одређује цену робе у свом објекту.
9. Прималац франшизе сам одлучује о врсти, асортиману и количини робе у свом продајном
објекту.
10. Сви детаљи сарадње у франшизи дефинисани су у уговорима између даваоца и примаоца
франшизе.

акција

ВЕРНЕ КУПЦЕ

ДИС ДАРУЈЕ
У маркетима наше највеће
домаће трговинске куће кроз
лојалити акције награђује се
оданост

САДА је у току акција у којој ДИС-ови купци
могу да уз 40 одсто попуста купе косачице
реномираног светског произвођача алата Ал- Ко
Кобер
У сарадњи са пратнерима, годишње се у ДИС радњама
покрену две до три кампање за лојалне потрошаче, а
интересовање је увек велико.
Верност је годинама била запостављена и потцењена
особина. Тако, међутим, није у трговинама ДИС-а , где
се оданост потрошача веома цени и награђује. Управо

Пише:

Маријана Радојичић

РЕАЛНА И МОГУћА ИЗНЕНАЂЕЊА
НА питање да ли потрошачи верни ДИС-у
могу да рачунају на значајне попусте у
лојалити акцијама, Живановић одговара:
- Сигурно је да ћемо спремати изненађења
као и досад. У разним каталошким понудама
на тржишту могу се видети снижења која су
нереална, па се с правом питамо да ли је
то могуће и где је граница. Наша политика
попуста се неће мењати и она ће се и даље
кретати у реалним процентима.

ПРАBО BРЕМЕ ЗА РАДОBЕ У БАШТИ
НИЈЕ уобичајено да се у радњама
првенствено прехрамбене и хемијске робе
нуде у акцији косачице за траву.
Сама
монотонија
асортимана
непрехрамбених
производа
нас
је
приморала да проширимо понуду и да
уједно и лојалном потрошачу понудимо
нешто више, квалитетније и наравно ценовно
примамљивије - каже Живановић. - У акцији са
компанијом Агромаркет нудимо производе
реномираног светског произвођача, које
потрошач може да купи по цени нижој за чак
40 одсто. Уз такав попуст добија се врхунска
машина.
Иако временски услови нису ишли баш на
руку овој акцији, Живановић каже да су
сада на добром путу да остваре зацртани
план, а ако их време послужи, имаће и
пребачај плана.
зато су лојалити акције у радњама ове трговинске куће
веома популарне, јер верни ДИС-ови купци знају да ће
бити награђени за своју оданост. И то без посебних и
захтевних предуслова.
Трговци у ДИС-у не одустају од оваквих акција. У сарадњи
са партнерима, годишње се покрену две до три овакве
кампање. А интересовање потрошача је, кажу у ДИС-у,
увек велико. Драган Живановић, директор програма
у ДИС-у, каже да су лојалити акције више година
маркетиншки стратешке акције.
- Сваке године организујемо две до три акције, у
зависности од сезоналности - истиче Живановић. – Циљ
оваквих кампања је наградити и стимулисати потрошаче
јер бирају нас, јер се одлучују да у нашим радњама

Под слоганом „Доживотни квалитет“ компанија
Ал - Ко већ годинама настоји да својим
клијентима пружи производе који комбинују
иновативни дух, највиши квалитет и врхунску
технологију
свакодневно пазаре. Сигурно је да би оваквих акција било
и више, пошто је интересовање велико, али због трајања
акција нисмо у могућности да реализујемо и неке веома
интересантне понуде.
За овакве кампање заинтересовани су добављачи, ДИСови партнери, али како на њих реагују купци? Зашто
су њима овакве акције занимљиве и зашто учествују у
великом броју? Директор програма ове трговинске куће
каже да су попусти који се дају веома стимулативни.
- Потрошачи ДИС-а препознали су стварну разлику у
попусту и зато је овај вид продаје увек за резултат имао
масовно интересовање купаца - наглашава Живановић.
- Одзив потрошача у оваквим акцијама је стандардно
велики, без обзира на производе који се у лојалити
акцијама нуде. Интересовање је јако добро и када је
програм „Металца“ у питању, исто као и када се
нуди текстил.
Сада је у току акција у којој се по изузетно повољним
ценама верним потрошачима нуде косачице. У
сарадњи са компанијом Агромаркет, трговци ДИС-а
организовали су акцију у којој потрошач за купљених
500 динара добија купон, а уз шест сакупљених купона
електричне, самоходне и гурајуће косачице из програма
реномираног немачког произвођача алата Ал-Ко Кобер.
Ова компанија основана је 1931. године и у власништву
је породице Кобер већ трећу генерацију. Под слоганом
„Доживотни квалитет“ компанија Ал - Ко већ годинама
настоји да својим клијентима пружи производе који
комбинују иновативни дух, највиши квалитет и врхунску
технологију. Теже да побољшају квалитет живота
корисницима, а сви који су испробали њихове машине
кажу да су у томе и успели.
Акцијом и сарадњом са потрошачима ДИС-а веома су
задовољни и у компанији „Агромаркет“. Акцију су мало
закочили лоши временски услови који су одложили
радове у баштама, али сви рачунају да ће до краја акције
31. маја, кренути боље. Иако није уобичајено да се у

акција
Реч је о веома квалитетним „Алко гарден“
машинама европског произвођача. Ал – Ко
косачице су препознатљиве широм Европе,
један су од највећих произвођача електричних,
моторних косачица, као и осталих алата за рад
у башти
маркетима нуде моћне машине за уређење травњака,
Ненад Ерић из компаније „Агромаркет“ каже за ДИС
Гласник да ова компанија прати трендове на
развијеним тржиштима.

Уз сакупљених шест купона ове моћне машине могу да
се купе уз попуст од 40 одсто. Према Ерићевим речима,
„Агромаркет“ сарађује са ДИС-ом већ много година и
заједничким договором дошло се до тога да се верним
потрошачима омогући да купе косачице уз тако велики
попуст, а све у складу са слоганом „Платићеш мање“.
- Реч је о веома квалитетним „Алко гарден“ машинама
европског произвођача – наглашава Ерић. – Ал –
Ко косачице су препознатљиве широм Европе, један
су од највећих произвођача електричних, моторних

- За наше тржиште су овакве понуде у маркетима

косачица, као и осталих алата за рад у башти. Одликују

неуобичајене, али ми се трудимо да будемо лидер

се квалитетом, дизајном и дуготрајношћу. Од других

на тржишту, па пратећи актуелна дешавања на

косачица издваја их квалитет, сигурност у раду, а прати их

развијеним тржиштима дошли смо на идеју да у ДИС

организована сервисна мрежа. Слоган Ал- Ко производа

маркетима понудимо врхунски бренд потрошачима -

је „Квалитет за цео живот“.

каже Ерић. - Досад смо веома задовољни продајом

Како тврди Ерић, лојалити акције су заиста добре

наших машина у објектима ДИС-а, али мишљења смо

за ширење и промоцију бренда на српском тржишту,

да ће продаја бити далеко боља са бољим временским

првенствено јер су реакције потрошача позитивне. Управо

условима, јер продаја ових артикала зависи од

зато планирају и сличне акције, а и догодине пред почетак

временских прилика.

кошења намеравају да покрену нову лојалити кампању.

акција

Много срећних, лепих беба

То нам треба!

Пише: Мирослав Масловарић
Директор маркетинга

ДИС и Хенкел овог пролећа
заједнички дарују породилишта,
маме и бебе у Србији
У оквиру хуманитарне акције „Много срећних, лепих
беба – То нам треба!“ породилиштима у Смедеревској
Паланци, Крушевцу, Чачку и Нишу биће подељено укупно
800 комплета постељина, 400 пакета за труднице и 2
тоне прашка. Акција показује да ДИС и Хенкел гледају да
помогну где и колико могу, што су до сада небројено пута
на делу и показали. Локалне заједнице у Србији могу и у
будућности да очекују сличну подршку.
Акција је започета у Општој болници „Стефан Високи“ у
Смедеревској Паланци, где је пре само четири месеца
отворено ново Одељење гинекологије. Испред болнице
је стигао камион са поклонима за породилиште.
Представници компанија ДИС и Хенкел, заједно са
директором болнице, лекарима и особљем обишли
су ново одељење смештено у близини породилишта
на 400 квадратних метара. Поред соба за лежање
пацијената ту су смештене и амбуланта, соба за лекаре,
кухиња и трпезарија.

Присутнима су се обратили директор болнице, др
Никола Ристић, из компаније Хенкел директор сектора
Детерџенти и кућна хемија Ђорђе Поповић као и
комерцијални директор компаније ДИС Иван Шулеић.
„Циљ и приоритет крајем прошле године је био да
отворимо потпуно ново Одељење гинекологије и то
одмах до породилишта. Тиме смо створили боље услове

за лечење и лежање пацијената и сада то одељење

су више него неопходни за свакодневно одржавање

можемо комплетно да опремимо постељинама, како би

адекватних услова и хигијене. У сарадњи са ДИС-

наше бебе и труднице биле у лепом окружењу“, истакао

ом, обезбедили смо донације у виду детерџената,

је др Ристић, додајући: „Приоритети су нам за наредни

омекшивача, дечјег сапуна и постељине за 4

период обнова кадра и адаптација болнице. Након

породилишта у Србији. Врло смо срећни због чињенице

решавања ових питања, бићемо спремни да много

да помажемо локалне заједнице, као и да овако

лакше функционишемо и брже решавамо остале текуће

хуману и лепу ствар радимо заједно са ДИС-ом, нашим

проблеме. Компанија ДИС је у више наврата показала

дугогодишњим партнером са којим имамо одличну

да је увек ту кад треба да се помогне, данашња

сарадњу. После Смедеревске Паланке, ДИС И Хенкел ће

донација је нешто што нама увек треба. Још једном се

посетити породилишта у Крушевцу, Чачку и Нишу.” Рекао

захваљујем компанијама ДИС и Хенкел и у лично име и у

је Ђорђе Поповић, директор сектора Детерџенти и кућна

име болнице.“

хемија компаније Хенкел Србија.

„Компанија Хенкел, у сарадњи са ДИС-ом, са великим

„Небројено пута смо показали да заједно можемо

задовољством учествује у акцији „Много лепих, срећних,

унапредити животе беба и мама у Србији. Ово је

беба то нам треба”. Основна идеја акције је да се

мали гест захвалности према свим родитељима из

створе бољи услови у породилиштима широм Србије

Србије. Током ове акције биће донирано 800 комплета

а производи као што су детерџенти и кућна хемија

постељина, 400 пакета за труднице и 2 тоне прашка.
Својом мисијом желимо да допринесемо бољој нези
беба од првог дана. Позивамо и све остале да нам
се придруже и допринесу да овим хуманим гестом
помогнемо мамама и бебама. Компаније ДИС и Хенкел са
великим задовољством честитају свим родитељима на
приновама, а бебама желе да порасту у здрављу, срећи
и весељу“, истакао је комерцијални директор компаније
ДИС Иван Шулеић.
Наставак акције „Много срећних, лепих беба – То нам
треба!“ планиран је за месец мај, када ће компаније ДИС
и Хенкел обићи породилишта у Крушевцу, Чачку и Нишу.
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Компанија ДИС подржала суперталентовану

Софију Станојловић из Лозовика
Пише: Мирослав Масловарић
Директор маркетинга

Деветогодишња Софија Станојловић,
учесница финала шоу програма „Ја имам
таленат”, била је гост компаније ДИС заједно
са својом мамом, где су је угостили људи из
менаџмента компаније.
„Софија нас је одушевила наступом и својим
шармерским ставом. Софија долази из нашег
краја, из Лозовика.
У мору бескрајних талената, деветогодишња
Софија Станојловић показала је да има све
предиспозиције да постане једног дана
велика звезда.

Својим плесним умећем „бацила” је на колена
публику крај малих екрана. Осим сјајних
плесних покрета, освојила нас је и својом
непосредношћу као и шармерским ставом.
Желимо јој пуно успеха у даљем такмичењу
и да свој родни крај прикаже у што бољем
светлу” изјавио је Дарко Аћимовић генерални
директор компаније ДИС.
Компанија ДИС јој жели пуно успеха у финалу
такмичења шоу програма „Ја имам таленат”.
Компанија ДИС је Софију Станојловић даривала
ваучерима за куповину у нашој трговини.

анализа

ПРИВРЕДА ЦЕЛОГ СВЕТА У РУСИЈИ
Пише: Маријана Радојичић

У Санкт Петербургу од 1. до 3.
јуна одржава се међународни
економски форум
Ове године очекује се више од 10.000 учесника из 130
земаља, а колико је интересовање ова манифестација
изазвала међу медијима показује и то што ће форум
пратити чак 2.500 представника седме силе.
Међународни економски форум ће посебну
пажњу посветити разговорима о глобалним
изазовима са којима се суочава светска
економија
Међународни економски форум у Санкт Петербургу који
се одржава од 1. до 3. јуна окупиће привреднике са свих
континената. Форум се организује под покровитељством
председника Руске Федерације Владимира Путина,
који ће на отварању ове манифестације говорити о
економским реформама у Русији у наредних неколико
година. Ове године економски форум у Санкт
Петербургу одржава се под девизом „У трагању за
новом равнотежом у глобалној економији“. Привреду
ће, према најавама, представљати око 600 руских
компанија и више од
500 компанија из свих делова света. Најављен
је долазак и 230 генералних директора светских
привредних гиганата.
Ове године, Међународни економски форум ће посебну
пажњу посветити разговорима о глобалним изазовима са
којима се суочава светска економија.
Према плану, током овог економског форума одржаће се
око 100 различитих догађаја. Тако ће учесници форума

моћи да присуствују самиту енергетских компанија,
али и састанку групе Бизнис 20, на којој ће бити речи о
међународној трговини и инвестицијама.
Биће одржана и конференција о развоју Арктика и
заседање међународног клуба „Валдај“, као и пословни
форум Шангајске организације за сарадњу и БРИКС-а.
Најављен је и руско - индијски форум руководилаца
компанија. И на овогодишњем форуму своја мишљења
ће укрстити и привредници на бизнис дијалозима
„Русија - САД“, „Русија - Француска“, „Русија - Латинска

ПРОМОЦИЈА СРПСКЕ ПРИBРЕДЕ
ПРЕМИЈЕР Србије Александар Bучић састао се
недавно са амбасадором Руске Федерације у
Србији, Александром Чепурином и том приликом
су разговарали о припремама за представљање
српске привреде на Међународном економском
форуму у Санкт Петербургу.
Двојица саговорника су се сагласила да
ће учешће Србије на Санктпетрбуршком
форуму, у својству земље-почасног госта,
бити прилика да се могућности и резултати
српске привреде на најбољи начин
представе не само у Русији, већ и пред
више десетина хиљада учесника из око
130 земаља. И премијер Βучић и амбасадор
Чепурин очекују да ће представљање Србије
на овом форуму допринети интензивирању
српско-руске економске сарадње.
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Америка“, „Русија - Швајцарска“, „Русија - Јапан“ и
„Русија – Африка“. Планирани су и састанци који ће
се бавити односима Евроазијског економског савета и
Индије, стратегијом развоја фармацеутске индустрије,
ИТ сектора.... Први пут ове године на форуму ће бити
организован Светски фестивал омладине и спорта.

Протекле две деценије Међународни економски форум
у Санкт Петербургу постао је глобална платформа
представника бизниса који разговарају о кључним
економским проблемима у Русији, али и целом свету.
Лане је Форум окупио око 12.000 учесника из 133 земље
света, а међу њима су привредници али и председници
влада и држава.

анализа

УЗ РАЧУН

ДО КРОВА НАД ГЛАВОМ
Пише:

У борби против нелегалне
економије држава организовала
наградну игру „Узми рачун и
победи“
Наградни фонд у првом колу вредан 135 милиона динара.
Најсрећнијима припало пет станова, али и луксузних 62
квадрата у „Београду на води“, за које је одвојено 20 милиона
динара. Ново коло најављује се за јесен.
Министарка државне управе и локалне
самоуправе Ана Брнабић рекла је да се у коштац
са сивом зоном први пут удружују држава и
привреда
Сива економија доноси добро само појединцима, док
држави и заједници само муку. У Србији нелегална трговина,
нерегистровани рад и непријављене услуге чине трећину
свега онога што се направи, односно 30 одсто бруто

Маријана Радојичић

друштвеног производа. Губици које доносе држави су
невероватни. Управо је ова пошаст била разлог организовања
наградне игре "Узми рачун и победи", којом је држава
покушала да мотивише грађане да узимају фискалне рачуне.
Најбољи мотив биле су богате награде - у фонду од 135
милиона динара нашли су се станови, аутомобили, путовања....
Oву наградну игру организују Министарство државне
управе и локалне самоуправе, Министарство финансија и
Национална алијанса за локални економски развој НАЛЕД, у
сарадњи са Пореском управом, Републичким секретаријатом
за јавне политике, Државном лутријом Србије и Поштом
Србије. Наградну игру подржао је велики број чланова НАЛЕД
и друштвено одговорних компанија као што су „Бамби“
„БАТ”, „Кока- кола“, „ЦРХ”, „ДИС”, „Дунав осигурање“, „Гомекс“,
„Хајнекен“, „ЈТИ”, „Мастеркард“, „Мој киоск група“, „Нелт“,
„Филип Морис“, „Сосиете женерал”, „Телеком“, „Техноманија“,
„Флај флај травел“....
Најсрећнији су постали власници једног од пет станова у
престоници. Четири у насељу Браће Јерковић, једног у „Степи
Степановић”, али и још неизграђена 62 квадрата у „Београду
на води”, за који је држава одвојила 20,3 милиона динара.

насеље "степа степаноΒић"
Подељено је и око 50 аутомобила „фиат 500 Л”, три путовања
за двоје у Њујорк, пет путовања у Париз за двоје све са
картама за „Ролан Гарос”, десет летовања у Грчкој.
У наградном фонду било је тачно 742 награде. Подељено
је 50 лаптоп рачунара, 50 фрижидера „Горење”, 100 „Тесла”
мобилних, 100 „Тесла” таблета 50 „Тесла” телевизора, 44
машине за веш и 40 машина за судове „Горење” и „Беко”... На
списку је било и шест животних осигурања „Сосиете женерал”.
Није било лако доћи до награда, јер је током трајања ове
игре пристигло око осам милиона коверата. Из буџета је
за наградну игру вредну 135 милиона динара одвојено 114
милиона динара, док је Национална алијанса за локални
економски развој НАЛЕД, преко донација привредника,
учествовала са око 20 милиона динара.

ГРАДОBИМА БЕСПЛАТНИ ИНТЕРНЕТ
НИСУ се само грађани борили у наградној
игри „Узми рачун и победи“. Организатори су
покушали да мотивишу и градове и општине
да учествују у трци за бесплатни вај-фај у
свом месту.
Највреднији су били житељи Беле Паланке,
али по броју послатих коверата нису
пуно заостајали ни мештани Беле Цркве,
Пландишта, Димитровграда, Голупца и
Сечња.

Министар државне управе и локалне самоуправе Ана
Брнабић изјавила је уочи почетка наградне игре у марту
месецу да први пут снаге у борби против сиве економије
удружују држава и привреда. Она је истакла да држава губи
три милијарде евра због сиве економије. Дневно, како је
нагласила, „однесе” осам милиона евра. Од тих пара, рекла је
министарка Брнабић, могле би да се исплате плате полицији,
ватрогасцима, лекарима...
Услови за учешће у наградној игри нису били захтевни.
Право да се нађу у трци за једну од 742 награде имали су сви
пунолетни грађани са пребивалиштем или боравиштем на
територији Србије, који прикупе 10 фискалних рачуна или 10
слипова за плаћање картицом, минималне вредности од 100
динара по фискалном исечку или слипу, који нису старији од
1. јануара ове године. Наменске коверте за ову државну игру
спремиле су „Поште Србије“, а број коверата који је могао да
се пошаље није био ограничен.
Како су најавили организатори, наградна игра „Узми рачун
и победи“ биће организована у неколико кола. Други „круг”
најављује се за јесен, а у првом колу оранизована су четири
извлачења током марта месеца.
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПОТРОШАЧА

У ДИС МАРКЕТУ У ПАНЧЕВУ
Потпредседник Владе Србије и министар трговине,
туризма и телекомуникација Расим Љајић поводом
Светског дана потрошача обишао је ДИС маркет у
Панчеву. Сваки педесети купац који је посетио ДИС маркет
добио је гратис куповину.
Министар трговине, туризма и телекомуникација Расим
Љајић рекао је да је његово министарство желело да овај
дан обележи у највећем домаћем трговинском ланацу који
показује велики степен разумевања за потрошаче.

године, организације потрошача добиле су већа права
и могућност да покрећу мере забране и да заступају
интересе потрошача, као и да укажу на непоштену
пословну праксу.

Пише: Мирослав Масловарић
Директор маркетинга

“Чини ми се да ова област из године у годину показује
завидан напредак. У последњем извештају Европске
комисије је истакнуто да је Србија у законодавној
области заштите потрошача у складу са свим
међународним стандардима. Оно што нам преостаје јесте
практична примена тих законских одредби и најважнија
ствар јесте да ми јачамо свест о значају заштите
потрошача”, рекао је Љајић.
У 2016. години у Србији је поднето 16.400 потрошачких
приговора, односно око 1.900 више него у 2015. Овај
податак говори о чињеници да су потрошачи боље
информисани о својим правима.
„Посебно бих желео да истакнем важну улогу трговаца, а
не само потрошачких организација, јер трговци се боре
да очувају и сачувају своје клијенте, па и на начин да врло
често излазе у сусрет њиховим захтевима, посебно по
приговорима и рекламацијама, а компанија ДИС је једна од
водећих у брзом решавању рекламација”, додао је Љајић.
Највећи број приговора у прошлој години односио се на
спортску обућу и то око 25 одсто, око 12 одсто на мобилне
телефоне, седам на рачунаре, шест одсто на белу технику и
по четири одсто на намештај и телевизоре. Новим Законом
о заштити потрошача, који је на снази од 1. јануара ове

ДИС подржао ускршњу приредбу

основаца

из Лесковика

Поводом великог хришћанског празника Ускрса, у селу
Хум надомак Лесковика у Нишком округу, ОШ „Војислав
Илић Млађи” организовала је такмичење у украшавању
најлепшег ускршњег јаја, најлепшег ускршњег цртежа
као и најбоље изрецитоване песмице. За све учеснике
такмичења ДИС је обезбедио Ускршње пакетиће са
производима за најмлађе.
„Веома смо захвални компанији ДИС, која је помогла
нашу ускршњу приредбу и такмичење које смо
организовали за децу. Веома је важно да велики помажу
малима” рекла је Ивана Војновић, учитељица из ОШ
„Војислав Илић Млађи”.

СВАКИ ЧЕТВРТИ ПУТУЈЕ НА ПОСАО

Подаци из последњег пописа становништва од 2,3
милиона људи који раде, скоро сваки четврти до фирме
- путује. У оквиру своје општине путује скоро 342.000
њих, око 178.000 прелази у другу општину, а 93.705 у
другу област. И поред ових бројки, српско тржиште рада
не важи за покретљиво. То су недавно истакли и немачки
инвеститори, а преносе „Вечерње новости”.
Роналд Зелигер, предесдник УО Немачко-српске
привредне коморе и директор „Хемофарма”, рекао је да
Србија има велику стопу незапослености, али да нема
разумевања за оне који не могу да се дигну са столице и
оду неколико метара даље.

- Пут на посао ми је 1.000 километара дуг и када ми људи
овде, конкретно за Вршац удаљен 80 километара, кажу
да је далеко, иако обезбеђујемо транспорт аутобусима,
иако их тамо чека добар, сигуран и добро плаћен посао,
и да неће да иду тамо због удаљености - е, за то немам
разумевања - рекао је Зелигер.

РУСИ ГРАДЕ

ДИСПЕЧЕРСКИ
ЦЕНТАР
Генерални директор компаније РЖД Интернешнел Сергеј
Павлов, изјавио је јуче да су руске железнице заинтересоване
да изграде најсавременији диспечерски центар за
управљање пругама у Србији и о томе ће се разговарати
одмах по формирању нове Владе Србије.
- Већ смо добили предлог да у Београду направимо
најсавременији диспечерски центар за управљање превозом.
То ће бити једна од тема за разговор који ћемо водити са
новоформираном Владом Србије у јуну -рекао је Павлов Тањугу.
Павлов је подсетио да је била предвиђена израда пројекта за
нови диспечерски центар и истакао да је он већ завршен и да ће
уследити разговори о његовој градњи. „Тај центар би омогућио
да се прати роба не само на читавој територији Србије већ и
на територији целе Европе. То би много значило не само за
инфраструктуру српских железница већ и за Србија карго, јер
бисмо тако добили потпуно нови модел за планирање, управљање
превозом и управљањем превозом робе”, казао је Павлов.

Да се незапослени у Србији тешко селе у друге градове
због посла признају и наши стручњаци. Слободан Цвејић,
професор Филозофског факултета рекао је „Новостима” да
тржиште рада није мобилно.

- Радници пре свега нису спремни на покрет због
финансијских разлога - нагласио је Цвејић. - Домаћинства
у Србији преживљавају захваљујући специфичној
стратегији живота, а она не подразумева трошкове
путовања. На пример, до Вршца се не иде ауто-путем и
путовање се исплати само за одређену плату. За малу
плату људи не могу да путују. Постоји још један проблем.
Код нас није живо ни тржиште некретнина. Они који би
се евентуално преселили у друго место, тешко могу да
продају и купе нови стан или рентирају свој. Путују људи
који добијају већу плату и могућности, али верујем да им
се за зараде мање од 80.000 динара то не исплати.

БИОМАСА ЈЕ НАЈВЕЋИ
ПОТЕНЦИЈАЛ
До 2020. године Србија ће успети да испуни обавезу према
ЕУ да достигне удео од 27 одсто обновљивих извора енергије
у укупној потрошњи струје, с обзиром на то да смо тренутно
на између 23 и 24 одсто, - изјавио је министар енергетике
Александар Антић.
Он је рекао да ће посебан акценат у наредном периоду бити
стављен на коришћење биомасе.
- Уверен сам да ћемо до 2020. године успети дођемо до
предвиђених 27 одсто - рекао је Антић на конференцији „Нова
српска енергетска стратегија”. - У току су и пројекти који ће
обезбедити додатних 500 мегавата из енергије ветра, а посебну
пажњу треба посветити коришћењу биомасе, где је наш највећи
потенцијал. Србија са више наклоности гледа на ветро-паркове
и соларна постројења, пошто то виђамо када путујемо, али
пренебрегавамо да је највећи потенцијал у биомаси.
Према његовим речима, ако је око 5,6 милиона тона
еквивалента нафте наш укупни потенцијал из обновљивих
извора енергије, око 3,3 милона је из биомасе.
- Биомаса мора бити далеко више у фокусу и ми као
министарство смо радили и наставићемо да радимо на
промоцији и кроз изградњу малих постројења и инвестиција
на биомасу и биогас, али пре свега кроз стални притисак
према системима даљинског грејања - рекао је Антић.

27

менаџмент

5 питања

које лидери морају изнова да постављају
Пише: Петар Ђорђевић

Унапредите своје менаџерске
способности
Способност постављања питања једно је од најважнијих
доказа да машине у мислећим стварима дуго неће моћи да
замене човека. Вероватно никада. Када постављамо питања,
ми се информишемо, преиспитујемо али и помажемо другима
да схвате које нам то информације недостају. Међутим,
функција добро постављеног питања се ту не завршава.
Далеко од тога.
Наиме, најбољи учитељи поседују једну заједничку особину:
сви они постављају одлична питања. Таква питања наводе
ученике да се удаље од давања једноставних одговора,
она тестирају њихово резоновање, изазивају радозналост и
генеришу достизање нових, дубљих сазнања. Такви учитељи
питањима инспиришу ученике да мисле, и то да мисле дубоко.

Као бизнис лидер, ви можда имате иза себе године искуства
и самоувереност коју црпите из организације која стоји иза
вас, тако да би могло да буде привлачно размишљати како
је ваш посао да увек имате праве одговоре. Међутим, велики
лидери морају да буду у стању да инспиришу љубопитљивост,
креативност и дубље размишљање код својих запослених на
исти начин на који то раде велики учитељи са својим ђацима.
Зато бизнис лидери, ако желе да постану велики, морају да
почну да постављају права питања. Сваки одговор је добар
онолико колико је добро питање које му је претходило.
Опет, постављање доброг питања није увек једноставан
задатак. Оно захтева да прескочимо једноставна решења
и да охрабримо колеге да учине исто. Треба се наоружати
храброшћу и тактом, изговорити тешка питања без изазивања
одбрамбеног става али у исто време бити отворен за нове
идеје и преиспитивати непроверене претпоставке. Оно
захтева да сте вољни да саслушате и да будете проактивни.

над инертношћу која сама по себи спутава раст и стварање
прилика како за лидере, тако и за запослене. То је зато што
неумитно доводи до савршене надградње“ „ШТА БИ БИЛО
АКО БИСМО СТВАРИ РАДИЛИ ДРУГАЧИЈЕ?“ То може да
иницира процес стварања промена тако што се подстиче
интерес и знатижеља оних са којима радите.

„МОЖЕМО ЛИ БАРЕМ ДА...?“

Како постављати таква питања? Примера ради, новинаре
уче да никада не постављају такозвана „затворена“ питања,
на које је могуће добити само „да“ – „не“ одговор. Њима се
објашњава да је потребно истражити нечије мотиве, то је оно
што чини причу занимљивом.
Међутим, бизнис није исто што и новинарство.
Верује се да постоје неке есенцијалне форме питања које
су употребљиве у разним контекстима, укључујући и радно
окружење. Свели смо та питања на укупно 5 и може се сматрати
да њихов значај превазилази пословно окружење. Нећемо
претерати ако кажемо да у стварном животу тих 5 питања
представљају суштинска питања које човек треба да поставља.

„ЧЕКАЈ, ШТА?“
Пречесто, ми прерано доносимо закључке иако немамо
довољно информација. Слушамо тек толико да формирамо
мишљење напречац, да бисмо се затим супротставили
или подржали оно што је речено. Тиме ризикујемо да
донесемо погрешан суд, остављајући кључне претпоставке
непроверене, што доводи до пропуштених шанси.
Лидери, као уосталом и њихови запослени, морају да буду у
стању да од колега траже да успоре и појасне у више детаља
шта је то што се предлаже, посебно ако нешто не звучи баш
како треба или делује као превише лако да би било трајно
решење. Постављање питања типа „ЧЕКАЈ, ШТА?“ је вежба
у разумевању, што је веома важно за доношење правилних
одлука и судова, било да је у питању канцеларија или сала за
састанке управног одбора.

„ПИТАМ СЕ ЗАШТО...? или „ШТА БИ БИЛО АКО
БИ(СМО)...?“
Деца много боље од одраслих преиспитују свет око себе, код
њих је све подложно испитивању и поновном испитивању.
Када се деца питају зашто је небо плаво, она подстичу остале
да размишљају, резонују и објасне то изнова. На сличан начин,
лидери морају да остану љубопитљиви у вези са њиховим
организацијама како би донели нове идеје и како би се
супротставили дугорочним изазовима.
Пропитивање зашто се нешто ради на исти начин врло често
ће довести до незадовољавајућег одговора, попут: „Ми то
радимо овако зато што је лакше и то је начин на који смо то
одувек радили“. „ПИТАМ СЕ ЗАШТО...“ је први корак у победи

Већина нас је имала то искуство да смо седели на
дугим, заморним састанцима, где су мишљења оштро
супротстављена, атмосфера непријатно наелектрисана са
јаким осећајем да ће таква ситуација да угрози напредак
фирме, а појам консензус делује као немогућ сан. Постављање
питања „МОЖЕМО ЛИ БАРЕМ ДА?“ може довести до тога
да ви и ваше колеге почнете да померате супротстављене
ставове ближе једни другима. Уколико успешно направите
први корак, пробајте да наставите даље, чак и ако не знате
где ће вас то одвести. Можда ћете управо ви бити онај који
ће набасати на најмањи заједнички садржалац тако што ћете
поставити питање:
„МОЖЕМО ЛИ БАРЕМ ДА СЕ СЛОЖИМО ОКО ОСНОВНИХ
ПРИНЦИПА?“ или „МОЖЕМО ЛИ БАР ДА ПОЧНЕМО; ПА
ЋЕМО СЕ КАСНИЈЕ ВРАТИТИ ДА ПРЕТРЕСЕМО ОНО ШТО
СМО НАЧЕЛНО УСВОЈИЛИ?“

„КАКО МОГУ ДА ПОМОГНЕМ?“
Инстинкт да пружимо руку особи у невољи једна је од
најдивнијих људских особина али ми најчешће не застанемо
да размислимо на који начин је најбоље некоме помоћи.
Уместо тога, ми урадимо шта се од нас тражи и савест нам је
мирна. Ово најчешће направи више штете него користи: иако
без зле намере, наш потез може некога да обесхрабри, док у
најгорим случајевима може и да га понизи.
Зато, када вам се колега жали на неки проблем или
изражава фрустрацију, уместо да скочите са готовим
решењем, покушајте да поставите питање: „КАКО МОГУ ДА
ПОМОГНЕМ?“. Ово ће навести вашег колегу да јасно размисли
о проблему који треба да реши и о томе како ви можете да му
помогнете. Можда се испостави да је најбоље да се држите по
страни. Свакако, помогли сте колеги да дефинише проблем,
што је први корак ка решењу.

„ШТА ЈЕ ЗАИСТА ВАЖНО?“
Ово питање можда делује превише очигледно, али верујемо
да га нико од нас не поставља себи довољно често. Не треба
чекати годишњи одмор или пензију па поставити питање
„ШТА ЈЕ ЗАИСТА ВАЖНО?“. То мора да буде део регуларне
конверзације, интерне и екстерне. На пример, користан начин
да се поједностави компликована ситуација, попут осетљивих
питања људства у фирми. Оно вам може помоћи да останете
скромни и приземни када имате грандиозне амбиције, попут
реструктурирања организације. Даље, постављање овог
питања може ваше редовне, недељне састанке да учини
продуктивнијим и ефикаснијим, тако што ћете људе држати
фокусираним на праве приоритете. Редовно постављајте ово
питање себи и учинићете свој живот лакшим. Помозите себи
да пронађете баланс у ширем контексту свог живота.
Лидери треба да постављају ових 5 питања на дневном нивоу
и током критичних тренутака у својим каријерама. Наравно,
нису ово једина питања која треба поставити, контекст је
свакако важан. Пракса је показала да су ових 5 питања
практичан и користан начин да се обезбеди разумевање,
створе нове идеје, подстакне одговорност и постигне и одржи
фокус на оно што је заиста важно.
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C Letnje kocke sa
voćem i keksom
Pripremite 700 ml tečnosti
(oceđen sok od zamrznutog voća ili
kompota + neophodna količina vode).
Odmerite 100 ml tečnosti, dodajte
sadržaj kesice i mešajte dok masa ne
postane glatka. U preostalu količinu
vode dodajte 100 g šećera i zagrejte do
ključanja. Sklonite sa vatre, umešajte
pripremljenu masu i kuvajte 1 minut uz
neprestano mešanje.

U vrelu masu dodajte prethodno
pripremljeno voće po želji (maline,
višnje, tropski miks, ananas, banana)
i 200 g izlomljenog keksa. Izmešajte
i dok je još toplo izlijte u prethodno
vodom pokvašen okrugli kalup Ø26 cm,
površinu poravnajte i ostavite da se
stegne i ohladi u frižideru.
Kolač pažljivo prevrnite na tacnu i pre
serviranja ukrasite šlagom, čokoladnim
prelivom ili po želji.

Адвертајзинг

Рекламирање (потенцијално)

досадног производа

Пише: Драган Ћирић
Директор агенције Контекст МФГ

Једна ствар са којом се
креативни људи из адвертајзинг
агенција прилично нерадо срећу
јесте захтев за оглашавање
производа који се по ничему
не истичу у односу на
конкуренцију
Руку на срце, директори агенција се радују таквим
захтевима пошто они по правилу долазе од великих и
финансијски моћних клијената. Без обзира на то, клијенту
треба предложити кампању која ће да: а) буде прихватљива
клијенту и б) доведе до раста продаје. Те две ствари
није лако постићи, најчешће због тога што су маркетинг
сектори прилично суздржани када је реч о прихватању
неконвенцијалних решења, каква у овим случајевима могу
да доведу до позитивног ефекта на продају и бренд авернес,
тојест познатост и перцепцију робне марке.

Како продати суштински незанимљив производ,
који купцима не нуди ништа ново у односу на
конкуренцију? Можда најбољи пример јесте
млевена кафа намењена спремању домаће кафе,
познатије као српска или турска кафа
Сад се сигурно питате зашто маркетинг сектори одбацују
таква, у основи креативна решења? Нажалост, реалност
је да људи у маркетинг секторима клијената више воде
рачуна о својим радним местима него о добробити своје
компаније у целости. Због тога они врло често одбацују
решења која могу да изазову контроверзне реакције, како
из јавности, тако и из сопственог пословног окружења.
Читава та ситуација доводи до тога да смо окупирани
лошим адвертајзингом, такозваним „сигурним“ – (енгл.
safe) решењима која на крају дана не учине ништа по
питању продаје. У горим ситуацијама које нису толико
ретке, лош адвертајзинг доводи до пада продаје. Знам да
звучи оштро, али ово могу да браним свуда и на сваком
месту, са вишеструким примерима као илустрацијама.
Феномен о коме говорим је израженији што је компанија

Почетком миленијума, негде 2004-2005. године,
произвођачи кафа били су највећи оглашивачи
у Србији. Сигурно се сећате оних огромних
наградних игара са милионским фондовима:
станови у Београду, аутомобили, летовања...
Етаблирала су се два велика произвођача,
што значи да је категорија била подељена и
зацементирана
Срећом, постоје изузеци и њима свака част.
Али, да се вратимо на тему: Како продати суштински
незанимљив производ, који купцима не нуди ништа ново
у односу на конкуренцију? Можда најбољи пример јесте
млевена кафа намењена спремању домаће кафе, познатије
као српска или турска кафа. Почетком миленијума, негде
2004-2005. године, произвођачи кафа били су највећи
оглашивачи у Србији. Сигурно се сећате оних огромних
наградних игара са милионским фондовима: станови у
Београду, аутомобили, летовања... Етаблирала су се два
велика произвођача, што значи да је категорија била
подељена и зацементирана. Без обзира на то, њихове
рекламне кампање имале су застрашујуће велике буџете и
постизале су то да онај производ који је био тема кампање
буде у том месецу најпродаванији, науштрб не само
конкуренције већ и сродног производа из понуде самог
оглашивача. Канибализам је била реч која се тада често
могла чути на састанцима агенција и клијената. Да ствар
буде необичнија, рат на тржишту је толико узео маха, да
су сви кључни производи оба произвођача имали исту
цену. Апели агенција да се у оквиру портфолија једног
бренда уведу минималне разлике од једног динара између
сродних производа нису уродиле плодом. То се догодило
тек касније. Замислите да вам у тој ситуацији дође неки
трећи произвођач кафе са идејом да нападне прва два
на тржишту. Тих ситуација је било неколико. Можете ли да
замислите како је изгледао разговор између клијента и
агенције тада? Иако нисам присуствовао ниједном таквом
разговору, могу из личног искуства у сличним ситуацијама
да реконструишем како је то могло да изгледа.

Клијент: Наш циљ је да постанемо макар број
2 на тржишту кафе у Србији. Ако је икако
могуће, можда и број 1.
Агенција: По чему је ваш производ другачији
од онога што нуде лидери на тржишту Србије?
Клијент: Наш производ је бољи од онога што
они трпају у кесе (почиње бусање у груди). Ми
ово што правимо, то нема нико. Такву кафу
ни Италијани не пакују, скупа им је. Кога год
смо питали да проба и упореди са водећим
маркама у Србији, нама су СВИ рекли да је
наша боља и укуснија.
Агенција: Чекајте. Није то важно да ли је бољи,
по чему је другачији?
Клијент (пада у јару): ТРАС!!! (лупа песницом
о сто) Нећу да чекам! Ја сам видео шта они
трпају унутра. То ја не бих пио никада! Овај
народ мора да зна шта је права кафа а шта
није!!! (...)

Представник агенције, ако има мозга, у овом тренутку
почиње и он/она да лупа шаком о сто, понављајући
пароле које изговара клијент. Наиме, паметни представник
агенције је већ схватио да је ово клијент коме треба узети
новац, а не рећи истину.
Истина је, међутим, да су шансе клијента за успех у
ситуацији у којој се налази равне нули и да је боље да
штеди новац и чека да се тржиште умири. Можда и да
поразмисли како да направи производ који је битно
другачији од онога што нуде лидери и тако направи своју
поткатегорију.

Јер упамтите, суштина маркетинга није да сте
бољи, већ да сте другачији.
Међутим, то нису теме које просечан српски предузетник
воли да чује. Оптерећени набавком опреме, постизањем
каквог-таквог квалитета производа, грађењем система
дистрибуције, наши се предузетници по правилу,
понајмање баве брендингом. Свидело се њима то или не,
брендинг је најважнији део читавог производног ланца,
јер он у себи садржи разлог ЗАШТО ће сутра купци да се
хватају за његов, а не за неки други производ.
Ту долазимо до главне теме овог текста. Како генерисати
разлог када он, реално, не постоји? Пуно тога зависи од
индустрије. Примера ради, изузетно моћна, парфемска
индустрија, продаје своје производе делом путем имена
и традиције, што посебно важи за старе парфемске куће
попут Герлена (Guerlain), Книзе (Knize) и Крида (Creed).

У парфемској индустрији, више од било које
друге индустрије, селебрити концепт приликом
лансирања даје резултате. Што је занимљивија
и у том тренутку популарнија јавна личност
коју сте ангажовали, то ће се ваш парфем боље
продавати. Људи воле да се поистовећују са
познатим лицима
Јер, кад нека од тих кућа избаци мирис, ви знате да ће
то бити нешто посебно и можете безбедно да купујете
без тестирања, преко интернета, само на основу штурог
описа или приказа на веб странама. Остали произвођачи,
по правилу модне куће попут Ив Сен Лорана (Yves Saint
Laurent), Долче Габане (Dolce and Gabbana), Булгарија
(Bvlgari) и других, прибегавају једноставном трику и
ангажују познату личност. У парфемској индустрији, више
од било које друге индустрије, селебрити концепт приликом
лансирања даје резултате. Што је занимљивија и у том
тренутку популарнија јавна личност коју сте ангажовали,
то ће се ваш парфем боље продавати. Људи воле да се
поистовећују са познатим лицима.
Ви можете да створите познату личност која је
везана искључиво за ваш производ. Не могу да
смислим бољи пример од сада већ легендарне
кампање „Најинтересантнији човек на свету“
(енгл. The Most Interesting Man in the World) за
мексичко пиво Дос Екис (Dos Equis)
Међутим, употреба селебрити концепта за промоцију неког
новог производа из других индустрија осим парфемске,
може довести до нежељеног ефекта. Познате личности теже
да надјачају производ, кога на крају нико и не примећује.
Замислите какав је тек то промашај... дали сте огромне паре
познатој личности да промовише ваш, наглашавам, НОВ
производ, бацили огромна средства за продукцију спота и
закуп огласног простора, да би на крају сви гледали у тог
селебритија а ваш производ нико не зарезује. Мислите да
се ово није догађало? Јесте. У Србији? О, да!
Међутим, ви можете да створите познату личност која је
везана искључиво за ваш производ. Не могу да смислим
бољи пример од сада већ легендарне
кампање „Најинтересантнији човек на свету“ (енгл.
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Дос Екис је био увозни бренд пива који се
лимитирано дистрибуирао по Тексасу и
Калифорнији. У периоду од 2006. до 2011. продаја
се дуплирала и убрзо после тога, Дос Екис је
постао шести увозни бренд пива на америчком
тржишту, а укупна продаја од почетка кампање
до прошле године се утростручила
The Most Interesting Man in the World) за мексичко пиво
Дос Екис (Dos Equis), карактеристично по два велика
слова ХХ штампана јарко црвеном бојом на етикети.
Пре ове кампање, која је почела са емитовањем на
националном нивоу 2009. године, Дос Екис је био
увозни бренд пива који се лимитирано дистрибуирао
по Тексасу и Калифорнији. У периоду од 2006. до 2011.
продаја се дуплирала и убрзо после тога, Дос Екис је
постао шести увозни бренд пива на америчком тржишту,
а укупна продаја од почетка кампање до прошле године
се утростручила. Тај податак је посебно значајан због
тога што је у том периоду у Америци била у експанзији
производња крафт пива, до те мере да их је у понуди
имао сваки озбиљнији ресторан.
Какве су то рекламе? Врло сличне вицевима о Чаку
Норису где он чини немогуће, надљудске подвиге. Тако је
и Најинтересантнији човек на свету, истина мало ублажен,
симбол мачо мушкарца. Текстови реклама су наравно,
бескрајно духовити:

„Његов шарм је толико заразан, да су вакцине измишењене
због њега. Пре пуно година, направио је град од блокова.
Данас, преко 600.000 људи живи и ради тамо. Он је
постигао до сада најбољи резултат на Роршарховом
тесту. Сваки пут када оде да плива, делфини се појављују.
Ванземаљци отмичари су га замолили да он њих
медицински испита. Легенда о њему иде испред њега,
као што муња претходи грому. ОН ЈЕ НАЈЗАНИМЉИВИЈИ
ЧОВЕК НА СВЕТУ.“
Онда се он појави, обично окружен лепотицама, са флашом
Дос Екис пива и каже: „Ја ретко пијем пиво. Али кад пијем,
бирам Дос Екис. Останите жедни, моји пријатељи“.
Ово је само једна од много реклама Дос Екис пива са
Најзанимљивијим човеком на свету. Глумац који тумачи
главни лик зове се Џонатан Голдсмит је пореклом руски
Јеврејин и пре почетка ове кампање био је прилично
неуспешан глумац у Холивуду. Данас је постао културна
икона и звезде попут Мајкла Џордана су тражиле да се
фотографишу с њим. Оно што је занимљиво, маркетиншки
тим који је водио ову кампању није дозвољавао Голдсмиту
да учествује у било каквим ПР активностима, иако су имали
огроман број захтева. Образложење: нису хтели да он
надјача бренд који промовише.
Зашто ове рекламе функционишу? Дошло се до сазнања
да људи – конзументи пива желе да буду занимљиви свом
окружењу и ту су потребу задовољавали тако што су пили
исто пиво као и Најзанимљивији човек на свету. Генијално.

Kvalitet koji
zaslužujete.

Visok
sadržaj
a
protein

Nizak
sadržaj
masti

Perutnina Ptuj prvenstveno brine za zdravlje svojih
potrošača. Upravo zato je razvijena linija proizvoda
sa manjim udelom masti i niže kalorijske vrednosti ali punog ukusa.
Šunke Perutnine Ptuj predstavljaju pravi odgovor na savremene
potrebe za laganom i energetski efikasnom hranom.
Marketinška podrška
OOH
Internet
Print
Trade marketing aktivnosti

www.perutnina.rs
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ДОСЕЛИТЕ СЕ И ДОБИЋЕТЕ

2.000 ЕВРА

Челници села Бормида у Италији решили су да
догодине понуде 2.000 евра свакоме ко одлучи да се
у то село досели и ту живи. На овај очајнички покушај
одлучили су се да би спречили да њихово место
постане, како кажу, „насеље духова“.

Одредили су чак и висину кирије. Свако ко се пресели
у Бормиду, која се налази на само 420 метара изнад
нивоа мора у региону Лигурија, плаћаће закуп стана
око 50 евра.
Ово насеље тренутно има око 394 становника.
Иницијативу да понуде 2.000 евра свима који би се
доселили у њихов комшилук покренуо је званичник
Данијел Галијано, како би селу удахнуо живот. Број
становника у Бормиди је драстично смањен јер
се млади одлучују да посао потраже у најближим
великим градовима.

МИЛИЈАРДЕ ЗА

СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ УГЉА
Годишње десет европских земаља са највишим стопама
емисије гасова са ефектом стаклене баште троши око 6,3
милијарде евра на субвенције за производњу и коришћење
угља, уместо да тај новац уложе у енергетске технологије
будућности, преноси Ројтерс.
Како су упозорили истраживачи, те европске земље, од
Британије до Шпаније - одговорне су за чак 84 одсто
емисије гасова са ефектом стаклене баште у процесу
производње електричне енергије у Европској унији, при
чему су Немачка и Пољска највећи емитери.
У извештају лондонског Института за међународни развој
наводи се да владе често користе енергетску транзицију,

укључујући прелазак на обновљиве изворе енергије, као
оправдање за продужење и увођење нових субвенција за
угаљ.
- Уместо да владе подржавају технологије које су део
будућег енергетског система, оне субвенционишу вековима
стару технологију - изјавила је коаутор тог извештаја и
шефица одељења за климу и енергетски програм овог
института Шејла Витли. - Мање коришћење угља би такође
донело бенефите за људско здравље, пошто је око 23.000
превремених смртних случајева годишње повезано са
сагоревањем угља, од чега је 10.000 смртних случајева у
Пољској и Немачкој.

БОГАТИ БРИТАНЦИ

ЈОШ БОГАТИЈИ
Богатство 1.000 најбогатијих Енглеза и породица које
живе у Великој Британији порасло је за 14 одсто током
протекле године и достигло 658 милијарди фунти,
односно 777 милијарди евра, без обзира на то што је
ова држава напустила Европску унију, пренео је своју
годишњу листу лист „Сандеј тајмс”.
Просечна плата у Великој Британији је, према
статистичким подацима, порасла за пет одсто у периоду
од око десет година. Како наводи овај листи, док је
већина Британаца бринула о томе како ће на будућност
утицати референдум и резултати избора у вези са

останком или напуштањем ЕУ, богати Британци су
остали смирени и наставили да зарађују милијарде.
Током протеклих годину дана, 19 милијардера је
повећало своје богатство за више од милијарду фунти.
Највише је зарадио индијски бизнисмен Лакшими
Митал, генерални директор фирме "Арселор Митал",
чије се богатство увећало за 6,1 милијарду и достигло
13,2 милијарди фунти. На списку од 1.000 најбогатијих
у Британији је 134 милијардера, што је за 14 више него
2016. Међу њима су двоје активних спортиста, 20 поп
звезда, 38 аристократа и 130 жена.

РЕКЛАМА НА ИНТЕРНЕТУ ДОБРА ЗА РАЗВОЈ
Оглас путем глобалних интернет платформи представља
велику прилику за развој компанија Босне и Херцеговине,
јер им омогућава да лакше и повољније дођу до купаца,
наглашено је на семинару „Интернет маркетинг” који је
одржан у организацији Вањскотрговинске коморе (ВТК) БиХ.
Предавач на семинару Един Халиловић, уједно и суоснивач
фирме „Лилијум Диџитал Комјуникејшн”, појаснио је да је

интернет маркетинг од суштинске важности за бизнис јер се
највеће компаније на свету, „Гугл” и „Фејсбук”, баве управо
интернет оглашавањем.
Како је нагласио, дигитални маркетинг је важан јер омогућава
да се све комуникације лако мере и да фирме имају повратне
информације од купаца, што има велики значај за комплетну
комуникацију као и за финансијски резултат компанија.

МАЊА
ПРОИЗВОДЊА НАФТЕ
Москва подржава идеју о продужењу договора о смањењу
производње нафте са ОПЕК и после 2017, изјавио је руски
министар енергетике Александар Новак.

Учесници договора су већ постигли првобитно дефинисан
ниво о смањењу производње нафте за око 1,8 милиона
барела дневно у односу на ниво из октобра.

- Русија подржава напоре својих партнера да
уравнотеже тржиште и сматра да је заједничка
иницијатива намењена стабилизовању глобалног
нафтног тржишта била ефикасна. Разговарали смо о
различитим опцијама, укључујући продужење договора,
што може помоћи побољшању ситуације на тржишту наводи се у саопштењу министра енергетике, а преноси
руски „Тасс”.

- Смањење производње, уз повећање тражње, може
побољшати резултате иницијативе у наредним
месецима - наводи се у саопштењу Новака, и
додаје да ће залихе сирове нафте почети да падају.
-Истовремено, растућа производња нафте из уљних
шкриљаца је више него неутралисана повећањем
тражње за 1,3 милиона барела дневно и смањењем
производње за 1,8 милиона барела дневно.

ГРАђЕВИНА

НИКАД КАО 2006.

Раст грађевинског сектора у Хрватској охрабрио је
тамошње неимаре. Према званичним подацима, у прва
два месеца ове године достигнута је највеће вредност
грађевинских радова од предкризне 2006. године. Ипак,
стручњаци тврде да бројке могу да заварају, јер раст није
онакав каквим се приказује.

овој области скептична је у проценама може ли се њихова

Грађевински стручњаци у Хрватској, наиме, истичу да се
може говорити о лаганом опоравку сектора, с тим што је
ситуација далеко од оне предкризне. Већина стручњака у

радних места. Пре кризе, грађевинарство у овој држави

бранша у Хрватској више икада опоравити и достићи
ниво из 2006. године.
Грађевински

бизнис

у

последњих

седам

година

у

Хрватској је изгубио до 50 одсто прихода и готово 70.000
имало је око четири милијарде евра прихода, а сада је на
око две милијарде.
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приче са душом

ПОВРАТАК СТАРИМ

ЗАНАТИМА

Београђанка Валентина Вујачић
спојила је две своје љубави –
према плетењу и дигиталним
медијима, „Клупко“ плете и на
мрежи
Научила је да плете у десетој години, гледајући како
у рукама њене мајке настају џемпери, како се хекла
завеса.... То искуство желела је да пресели на интеренет и
тако је настао блог Клупко на коме су сада плетене зеке,
наруквице, јастучнице .... све од вунице.
Спојила је векове, а желела је да веже своје две љубави.
Једну према дигиталним медијима, а другу према
плетењу коју има од детињства. Тако је настао блог
„Клупко“ коју је покренула Београђанка Валентина
Вујачић. Она је, поред свих обавеза које савремена жена
и мајка има, успела да нађе времена и за хоби.
Њена љубав према плетењу родила се, каже Валентина,
када је имала десет година. Како од конца или вунице
исхеклати столњак или исплести џемпере научила је од
своје мајке.
- Посматрала сам мајку како плете, хекла или везе
најразличитије ствари- каже за Гласник ДИС Валентина Вујачић.

Пише: Маријана Радојичић

- Хеклала је завесе, плела гардеробу за мене и брата, а у њеним
рукама настајали су дивни гоблени, које је седамдесетих година
имала свака кућа у Србији. Још памтим неке џемпере које је
мајка плела, јер су били оригинални и увек изазивали пажњу
мојих другарица кад год бих их обукла. У то време, информације
нису биле доступне као данас захваљујући друштвеним
мрежама. Жене су доносиле већ исплетену гардеробу и
размењивале идеје како би виделе о ком преплитању се ради.

ШТА ИЗАЗИBА НАЈBЕЋУ ПАЖЊУ
BАЛЕНТИНА прати посету на свом блогу. Каже
да посете преко Гугл аналитикс платформе
показују да је најчитанији текст о изради
наруквица.
Постови са Фејбука, како каже показују да
су читаоцима најинтересантније плетене
ташнице
на
којима
су
инстистирале
Βалентинине ћерке.
Пре блога, плела је џемпере, прслуке и хаљине за
себе. Када је на свет донела Милену и Јану, креирала
им је сукњице, капе, прслучиће.... Онда су кренула
истраживања за блог и ту су се рађале идеје за плетење
различитих ствари. Најчешће украсних, које се не виђају
баш често.
- Почела сам да истражујем због блога и
најинтересантније и најпривлачније су ми биле ствари
за декорацију ентеријера- прича Валентина. – Тако
су настале бундевице, зечеви, накит, украси за јелку,
јастучнице... Сада је много лакше јер се на интернету
могу наћи упуства за разне креације. А све што нисам
радила раније, представља велики изазов. Нисам досад
плела ташну, а планирам и да исплетем чарапе за јогу.
Своју љубав према плетењу желела је на пресели на
мрежу. Почетком 2016. године размишљала је како да
своја знања и интересовања према дигиталним медијима
споји са својим хобијем и љубављу према плетењу.
- Било је много предлога за име блога, али одлука је
пала на Клупко из два разлога - објашњава Валентина. –
Први разлог је практичан, јер сам желела да име асоцира
на плетење и да буде атрактивно и уочљиво. Други
разлог је приватне природе. Породица мог оца је позната
под именом Клувчаревци, по клубадима које су моји
преци носили у селу Горњи Стрижевац код Бабушнице.
Мало ко зна да се у том крају Србије, поред презимена,
дају и такорећи племенска имена, која се добијају по
неком догађају, пореклу или чувењу неког претка.

Пуних девет месеци Валентина је разматрала своје идеје,
плела и фотографисала своје радове, писала текстове....
Блог Клупко родио се у октобру прошле године. Желела
је да на мрежи представи своје идеје које су њој биле
занимљиве. Тако је на блогу навела да је Клупко
настао у жељи да подели искуства из света плетења.
Свака исплатена креација, како каже, носи лични печат
намењен најближима.

МИЛЕНА И ЈАНА ЦЕНТАР МОГ УНИBЕРЗУМА
- Имам 46 година и живим са породицом на
Карабурми - прича Βалентина Βујачић. - Моје две
ћерке, Милена и Јана, су центар мог универзума
и највећи извор моје животне енергије. Милена
иде у пети а Јана у други разред и обе тренирају
теквондо. Цела моја породица, моја деца, супруг
и ја заљубљеници смо у нове технологије, па су
и ћерке недавно покренуле своје Јутјуб канале,
намењене гејмингу и оригами пројектима.
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ДИС караван

ЛОС АНЂЕЛЕС УРНЕБЕС
Пише:

Ова салата се припрема баш
исто као и обичан урнебес,
само се обилато зачини чили
папричицама. Где да их купите?
Па на највећем кванташу у
Калифорнији, наравно
Лос Анђелес Холсејл Продјус Маркет је пун назив
велетржнице која заузима територију два градска блока и
смештена је између Централ авеније и Олимпик булевара, у
делу града познатом као Даунтаун. У питању је централна
тачка снабдевања за близу 4 милиона становника ужег
подручја највећег калифорнијског града. Возила крцата
робом одавде крећу и ка продавницама и ресторанима
из целог ЛА округа, што се преведено у информације
са последњег пописа односи на око 13 милиона људи.
Уколико се већ нађете у прилици да купујете овде не би
било згорег да из разговора изоставите уобичајену фразу
о Њујорку као граду који никада не спава. Не ради се ту
о пословичном ривалитету између највећих америчких
градова, већ о чињеници да се највећи број трансакција
ВОЗИЛА КРЦАТА РОБОМ ОДАВДЕ КРЕЋУ И КА
ПРОДАВНИЦАМА И РЕСТОРАНИМА ИЗ ЦЕЛОГ ЛА
ОКРУГА, ШТО СЕ ПРЕВЕДЕНО У ИНФОРМАЦИЈЕ СА
ПОСЛЕДЊЕГ ПОПИСА ОДНОСИ НА ОКО 13 МИЛИОНА
ЉУДИ

Велибор Токовић

овде обави пре изласка сунца. Знање шпанског језика
вам такође може бити од поприличне помоћи, мада није
искључена могућност да ћете успети да добијете оно што
тражите ако говорите српским језиком. Ипак је, према
поменутом попису, овај град дом људима који потичу из
преко 140 различитих земаља, а број идентификованих
језика којима се они служе је 224.
Почетак приче о Лос Анђелесу сеже у доба када су се овим
просторима кретала релативно малобројна племена Чумаш
и Тонгва. Да их је неко нешто питао, они би још увек били
ту и живели у складу са природом. Међутим колонизација
Новог света била је увелико у току, па су Шпанци решили
да у XVI веку целу област данашње Калифорније ставе под
своју контролу. Град је званично основан 4. септембра 1781.
и у следећих седам деценија је био прво под шпанском,
а затим мексичком управом, да би на крају постао део
САД. Пуно име насеља, основаног од стране укупно 44
досељеника познатих као Лос Побладерос, било је Град
наше Богородице краљице Анђела са реке Порсиункула.
Време је убрзо показало да је у свакодневном говору
далеко једноставније рећи Град анђела, што у још
скраћенијој форми на шпанском даје Лос Анђелес. Будући
да данас сваки други човек у Граду анђела припада
Хиспано култури не чуди да је одавде потекла реченица:
„Ово је Америка, говори шпански“.
Кључни догађаји у развоју града током XIX века били су
долазак железнице 1876. и откриће нафте у последњој
деценији тог столећа. У наредних пар деценија овде је

извирала једна четвртина укупне светске производње
црног злата. Рачуна се да је данас у непосредном
градском окружењу активно више од 700 бушотина, што
представља стални извор тензија између еко-активиста
и нафташа. Већ на преласку у наредни век, град је
имао око 100.000 становника, па даљи развој није био
могућ без решавања водоснабдевања. Под надзором
Вилијема Малхоланда је до 1913. саграђен и у рад
пуштен Лосанђелески аквадукт. Ова инфраструктурна
инвестиција је умногоме утицала на одлуке савета
околних мањих места о предаји свог суверенитета под
надлежност Лос Анђелеса. Битна ставка у доношењу такве
одлуке била је правна зачкољица према којој су свеже
пристиглу воду могли да користе само становници Елеја. Па ти буди самосталан ако ти не смета што си жедан.
Сурова логика капитала уме да буде веома убедљива.
Према веома вероватно тачној причи, Томас Алва Едисон
је, вођен поменутом логиком, у то доба захтевао од
корисника филмских камера да му плаћају одређене
тантијеме. Тај захтев је правдао својим патентом уграђеним
у већину функционалних камера тога доба. Филмаџије
су по природи креативне душе па су открили да Едисон
не може да реализује своју замисао у свим америчким
државама, већ само у онима које су потписале одређене
законске акте. Калифорнија није била међу потписницима
и ускоро су филмски студији почели да ничу као печурке.
Плодно тло за ову врсту плодова нађено је на обронцима
Санта Моника планине, у делу познатом као Холивуд
Хилс. Данас је од шест становника Лос Анђелеса један
запослен у креативној индустрији, док осталих петоро
вероватно сањају о томе. Зато увек остављајте леп бакшиш
у кафићима. Можда ћете за пар година моћи да кажете како
вам је овај нови Бред Пит ономад баш лепу кафицу донео, а
ви га још частили.
ПУНО ИМЕ НАСЕЉА, ОСНОВАНОГ ОД СТРАНЕ УКУПНО
44 ДОСЕЉЕНИКА ПОЗНАТИХ КАО ЛОС ПОБЛАДЕРОС,
БИЛО ЈЕ ГРАД НАШЕ БОГОРОДИЦЕ КРАЉИЦЕ АНЂЕЛА
СА РЕКЕ ПОРСИУНКУЛА
Ипак је највећи индустријски процват (ако не говоримо
о индустрији забаве) град доживео са почетком Другог
светског рата. Бродоградња је радила пуном паром, а
шест највећих представника америчке авио индустрије је
овде имало своје погоне. У току само једне ратне године

ту је произведено више авиона него укупно направљених
летелица у дотадашњој историји летења. Године Хладног
рата су погодовале одржавању продукционог ритма, уз
додатак фабрика намењених изради делова за свемирску
трку. Лос Анђелес је данас један од водећих индустријских
центара у САД, али је измештање послова у Азију и овде
донело незапосленост и сиромаштво многима. Почетком
деведесетих град је претрпео два велика потреса, један
сеизмолошки и један социјални. Земљотрес из 1994. нанео
је економску штету од 12,5 милијарди долара, док су немири
из 1992. били блажи према градском буџету са укупним
скором од око 1,3 милијарде.
Тензије су и данас присутне, иако стопа криминала
значајно опада у односу на претходне деценије. Већ
пословичан је постао лосанђелески друмски бес. Сви
возе и сви су нервозни. Град је конципиран тако да
вишеспратнице заузимају само релативно малу област,
све остало су засебне, углавном приземне, куће. То чини
да град заузме површину од 1300 км2, док се његова
најдужа улица, Футхил булевар, протеже невероватних
97 км. У свакодневном животу то за овдашње људе значи
да проводе убедљиво највише времена у саобраћајним
загушењима у поређењу са свим осталим градовима у
САД.
Можда је баш зато судбина хтела да овде буде покренута
нова врста саобраћаја, она која се односи на проток
информација. У историји универзума остаће записано да
је Арпанет, претеча данашњег Интернета, обавио прву
трансмисију података са рачунара смештених у оквиру
УКЛА (Универзитет Калифорније Лос Анђелес) до рачунара
у СРИ (Стенфорд рисерч инститјут) у оближњем градићу
Менло Парк. То се додгодило 1969. а тај градић је данас
седиште Фејсбука, једне од компанија којих свакако не би
било без феномена званог Интернет.
Интернет је изменио све сфере живота и пословања, па
ни Лос Анђелес Холсејл Продјус Маркет није успео да
СВЕСТ О ЗНАЧАЈУ КУПОВИНЕ ЛОКАЛНО УЗГАЈЕНИХ
ПРОИЗВОДА ЈЕ НА ИЗУЗЕТНО ВИСОКОМ НИВОУ, И
НИЈЕ ТУ У ПИТАЊУ НЕКИ ИЗРАЗИТО НАЦИОНАЛНО
ДЕФИНИСАН МОТИВ. ДУГУГОДИШЊА АКТИВНОСТ
РАЗНИХ ЕКОЛОШКИХ УДРУЖЕЊА ДОВЕЛА ЈЕ ДО ТОГА
ДА СВИ ВОДЕ РАЧУНА О УКУПНОМ ЕФЕКТУ КОЈИ СВАКА
КУПОВИНА ОСТАВЉА НА ОКРУЖЕЊЕ
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избегне промене у систему рада. Све чешће се пик-апови и
комбији само заустављају код издигнутих бетонских рампи
за утовар. Роба је поручена преко нета и овде се само
проверава да ли је све на броју и да ли је све довољно
свеже. У условима оштре конкуренције нико себи не сме
да приушти губитке. Ипак највећи број трансакција се
још увек одвија на старински начин. Већина учесника у
послу се познаје међусобно већ годинама, неки су ту и
генерацијама. Све се одиграва по уиграном сценарију, уз
мало ценкања и обавезан стисак руке којим се потврђује
постигнути договор. Посао се одвија на обострану корист
и сви добро знају да се добар глас далеко чује а лош још
даље.
Понуда воћа и поврћа је невероватна током целе године.
Роба пристиже бродовима, Чиле је једна од земаља чији су
производи најзаступљенији. Међутим са проласком зиме
тежиште се пребацује на плодове одгајене у Калифорнији.
Свест о значају куповине локално узгајених производа
је на изузетно високом нивоу, и није ту у питању неки
изразито национално дефинисан мотив. Дугугодишња
активност разних еколошких удружења довела је до тога
да сви воде рачуна о укупном ефекту који свака куповина
оставља на окружење. Економија је само препознала
могућност за стварање новог тржишта и тако се створио
простор за постојање мањих фармера који своје производе
могу да продају и по нешто вишим ценама, јер постоје људи
спремни да то плате.
Медитеранска клима можда најбоље описује услове у
којима калифорнијски фармери узгајају своје плодове.
Сам простор Лос Анђелеса је склон маглама а „Јанг-на“
(оригинално индијанско име за ову област) у преводу
означава „долину дима“. Овдашња вина захтевају много
више простора него што га имамо на располагању, а према
подацима из Сотбијеве енциклопедије вина укупан број
активних калифорнијских винарија је премашио цифру од
1.600 још пре петнаестак година. Уз мало истраживања
ћете сигурно наићи на неко винце које вам одговара и
укусом и ценом, а уз то уопште не заостаје за француским
племенитим капљицама.
Нису само професионални купци присутни у узаврелој
атмосфери коју небројени виљушкари натоварени
гајбицама чине додатно ужурбаном својим непрестаним
зујањем унаоколо. Стари део пијаце отворен је и за
појединце којима не смета што је минимална количина
купљене робе дефинисана кутијом или гајбом. Многи

поклоници здравије исхране засноване на воћу и поврћу
су истовремено и поборници штедљиве куповине. Неретко
се пар њих удружи, да би затим расподелили купљено
према сопственим потребама. Рано устајање је саставни
део здравог живота тако да им то не представља проблем.
Избацивање посредника у ланцу набавке на годишњем
нивоу може да им лепо допринесе очувању кућног буџета.
Као и свуда на Западу, храна се ипак и овде купује
прекомерно, да би на крају завршила бачена. Последњих
година су све јачи гласови у јавности који указују на овај
проблем, а можда је најотрежњујућа у том смислу ипак
била криза из 2008.
Економски посматрано, шира област Лос Анђелеса
представља трећу по снази градску економију на планети,
одмах иза Њујорка и Токија. Многи типски грађени делови
града услед опоравка економије последњих година
подлежу процесу џентрификације. Преведено на наш језик
то значи да инвеститори откупљују куће у осиромашеним
четвртима, реновирају их, улажу у околну инфраструктуру
и продају их онима који то себи могу да приуште. Већина
дотадашњег комшилука не може да финансијски одговори
на пораст дажбина који овај процес доноси, па се селе у
неке друге делове града. Док опет не дођу мајстори да
џентрификују. У међувремену сви морају нешто да једу, а то
што једу је готово сигурно прошло кроз руке трговаца на
Лос Анђелес Холсејл Продјус Маркету.

Занимљивости

Индустрија парфема:

Шта носи Путин?
пише: Драган Ћирић
Директор агенције Контекст МФГ

У Србији али и у свету веома
мало се говори о индустрији
мириса, иако је реч о бизнису
који годишње обрће милијарде
долара. Само током прошле
године, глобално тржиште
парфема вредело је 40,1
милијарду долара
Из године у годину, вредност ове индустрије полако али
стабилно расте. Пројекције кажу да ће 2021. године парфемска
индустрија зарађивати 43,6 милијарди долара на нивоу
целог света, мада други, такође валидни извори ту цифру

Колики је значај парфемске индустрије говори
и изјава Ив Сен Лорана, који је једном приликом
признао да продаја парфема чини 85.3% прихода
његове куће. У години када је Барбери бележио пад
продаје гардеробе, профит куће је порастао за 17%,
захваљујући продаји парфема
постављају на вредност од 55,1 милијарде долара.
Реч је о једној од најстаријих и најтајанственијих индустрија
на свету. Мејнстрим медији се упадљиво мало баве вестима
из индустрије парфема, а далеко од тога да је ова област
незанимљива.
Узмите само бочицу тоалетне воде. Садржај бочице, тојест
сама течност у крајњој, продајној цени учествује са 3%.

Сваки мирис има три слоја: топ ноте које трају до 15
минута, затим следи срце парфема праћено базним
нотама које могу потрајати до 12 сати
Осталих 97% одлази на маркетинг, паковање и адвертајзинг.
Има много потенцијалне зараде у бизнису у коме се труде да
људи боље миришу.
Делом за то треба кривити науку. У данашње време,
већина састојака парфема не долази из шуме или баште,
већ из научне лабораторије. Још 1876. године, откривени
су синтетички мириси и увели револуцију у производњу
парфема. Изненада, мириси су постали трајнији и постало је
могуће производити их у већим количинама. Примера ради,
за производњу 1 кг есенцијалног уља јасмина, потребно је
убрати 750 килограма цветова те биљке. У Француској, јасмин
цвета између августа и октобра, а цветови се могу брати
у кратком временском распону од неколико сати дневно,
док су латице раширене. Руже такође не олакшавају посао
берачима. Морају се брати ручно, цвет по цвет у рану зору.
Када килограм rose absolute (ружино уље) кошта 4.700 евра,
а синтетички еквивалент десет пута мање, јасно је зашто је
индустрија усвојила синтетичке компоненте.
Колики је значај парфемске индустрије говори и изјава Ив Сен
Лорана, који је једном приликом признао да продаја парфема
чини 85,3% прихода његове куће. У години када је Барбери
бележио пад продаје гардеробе, профит куће је порастао за
17%, захваљујући продаји парфема.

Слична ствар је и са познатим личностима које су лансирале
своје парфеме. Флумица Сара Џесика Паркер је од свог
мириса Лавли зарадила преко 3 милиона долара. Џенифер
Лопез је у новој ери започела модерни тренд селебрити
мириса када је 2003. године лансирала свој мирис Глоу. У
првих пет година зарадила је 25 милиона долара само од
својих парфема. Експерти парфемске индустрије упозоравају
да селебрити мириси по правилу садрже високе проценте
јефтиних синтетичких материја и брзо испаравају, после
свега неколико сати. Користе се лошији састојци како би се
повећао профит. Са друге стране, имате чувени Шанел 5 који у
концентрацији парфема може да траје и 24 сата на одређеним
типовима коже. Наравно, треба разликовати мирисе који носе
име познате личности (по правилу јефтинији) и оне парфеме
реномираних кућа где се филмске звезде појављују као неко
ко промовише тај производ у рекламној кампањи.
Сваки мирис има три слоја: топ ноте које трају до 15 минута,
затим следи срце парфема праћено базним нотама које могу
потрајати до 12 сати. Ове фазе су по правилу различите, тако
да сваки парфем који купите у себи садржи три врсте мириса,
у зависности од времена које је протекло од када сте га
ставили на себе. Мајсторство креатора парфема, такозваног
„носа”, јесте да сваку од ових фаза мириса формира тако
да, једноставно речено, свака од њих добро мирише. Врло
често, купци праве грешку и доносе одлуку о куповини само
на основу топ нота. То је оно када вам у радњи напрскају
тестер на папирну траку или на зглоб, а ви помиришете и
одушевљено отрчите на касу, да бисте неколико сати касније
схватили да вам се срце парфема (чешћи случај) или базне
ноте (ређе се догађа) нимало не допадају. Зато се данас неки
носеви труде да направе такозване линеарне мирисе који се
не мењају пуно од тренутка када сте га напрскали. Погађате,
синтетика у тим формулацијама игра велику улогу.
Као и многе друге, индустрија парфема у великој мери пати
од синдрома овце и стада: кад једна скочи у бунар, остале
иду за њом. Наиме, с времена на време, нека од кућа избаци
мирис који је заиста суштински нов на тржишту и направи
праву малу револуцију, што се свакако преноси на продају.
Врло често, чак упадљиво, друге парфемске куће почну да
избацују мирисе који личе на тренутни „хит” на тржишту.
Напросто, „носеви”, тојест креатори мириса, добијају пројектни
задатак да направе „исто то, само другачије”. Примера ради,
према општем убеђењу стручњака за парфеме, Давидоф
Кул Вотер, вероватно најпродаванији мирис свих времена
за мушкарце, директно је инспирисан Кридовим Грин Ајриш
Твидом, само што је формулисан са јефтинијим компонентама
и мање је комплексан од оригинала. Узгред, Крид је једна од
најстаријих и најцењенијих парфемских кућа на свету, и даље
у породичном власништву истоимене фамилије. Смештена у
Паризу, у улици Краља Петра Првог од Србије, парфимерија
Крид готово искључиво користи природна есенцијална
уља која самостално екстрахује. Током историје, Крид је по
поруџбини стварао наменске мирисе за краљевске дворове
и чувене државнике, попут Винстона Черчила. Његов мирис
звао се Табаром Колоњ, а носио га је и Хемфри Богарт. Може
се купити и данас.
Када је реч о творцима парфема, прецизније „носевима”, реч је
о релативно малом кругу људи са развијеним чулом мириса и
изученом вештином комбиновања мирисних нота. Већина их
ради самостално или у специјализованим агенцијама. Њихове
услуге су скупе и зато мали број парфемских кућа себи може
да дозволи да има стално запослен „нос” у кући. То данас могу
само Шанел, Герлен, Ермес, Крид, Куркђијан и још неколицина
њих. Сви остали, по правилу екстерно ангажују носеве, било
директно, било преко агенција. То практично значи
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Занимљивости
вероватно највећу експанзију постигли су
мириси из такозваних ниш парфемских кућа. Реч
је о малим компанијама које не жале новац да
плате највредније носеве на тржишту и користе
искључиво врхунске састојке који данас све више
изостају из састава мас маркет парфема
да главнину данашњих парфема у продаји, посебно оних
намењених масовном тржишту, прави један прилично узан и
ексклузиван круг људи. Моја процена је да их нема више од
10-15. Наравно, има много оних који креирају парфеме, али
овде говоримо о најбољима на тржишту.
Компаније, највећи играчи на светском тржишту су Коти, Есте
Лодер, Шанел, О Ботикарио, ЛВМХ, Лореал, Авон и Пуиг. Када
је реч о брендовима, упадљиво води Шанел са 7,9%, затим
Кристиан Диор са 5,2%, следе Калвин Клајн који заузима 5,1%,
Ђорђо Армани са 4,0%, Хуго Бос са 3,1% и Ив Сен Лоран са
3,0% удела на глобалном тржишту.
Према истраживању агенције Глобал Индустри Аналистс,
објављеном у новембру 2016. године, тржиште све више
тражи мирисе са природним састојцима. Подршка од стране
селебритија је и даље значајан фактор приликом одлуке о
куповини, а нека тржишта, посебно она у развоју, показују
даљу тенденцију раста потражње премијум и ниш парфема.
Шта је то што подстиче продају?
Има толико тога. Поред наведених селебритија, направљене
су технолошке иновације у индустрији које су значајно
утицале на повећање продаје. Компанија Ексентрик је,
примера ради, направила праву револуцију када је лансирала
Молекул 01, мирис од само једног састојка који се стапа, тојест
улази у интеракцију, са феромонима особе на чију кожу је
нанет и тако ствара његов или њен индивидуални мирис.
Вероватно највећу експанзију постигли су мириси из
такозваних ниш парфемских кућа. Реч је о малим компанијама
које не жале новац да плате највредније носеве на тржишту
и користе искључиво врхунске састојке који данас све више
изостају из састава мас маркет парфема. Такве компаније,

тачније мануфактуре, избацују мале серије мириса за које
траже премијум цене. Они су по правилу неоптерећени
трендовима, већ гледају да сами наметну свој стил. Има,
наравно, ту пуно промашаја, али је већина израсла у озбиљне
компаније које диктирају моду и великим, етабилнираним
брендовима. У овом сегменту је вероватно најпознатије
име Фредерик Мал, чија се компанија издвојила на тржишту
тако што је он за сваки мирис ангажовао други „нос” и дао
му слободу да направи креацију какву жели, без икаквог
„пројектног задатка”. То је довело до тога да су најпознатији
светски носеви желели да раде за њега јер су имали потпуну
креативну слободу, а сам Фредерик Мал им је обезбедио
врхунске компоненте за њихова дела. У свету познавалаца
парфема, посебне поене је добио када је избацио „Парфем
за Терезу”. Овај мирис пре тога никада није био доступан
јавности, а створио га је за своју супругу легендарни „нос“
Едмонд Рудничка, који у тренутку изласка парфема на
тржиште одавно већ није био међу живима. Иако их никада
није отворено користио у промоцији својих мириса, креације
куће Фредерик Мал приватно носе многе звезде Холивуда
и музичке индустрије. Примера ради, Џорџ Клуни и Салма
Хајек приватно носе Фредерик Мал Муск Раважер. Осећате ли
знатижењу и надасве жељу да миришете као позната личност?
Е, управо то „вози” индустрију парфема. Кад смо већ код тога,
знате ли шта носи Владимир Путин? Амуаж Голд Мен.

рецепти

Буковаче

на жару

Састојци:
• 1 кг свежих буковача
• со
• бибер
• 3 чена белог лука
• ½ везе свежег листа першуна
• 1 дл маслиновог уља

Припрема:

Печурке опрати и осушити на сувом убрусу. Бели лук и першун ситно
исецкати, додати у маслиново уље, посолити и побиберити. Све добро
измешати и печурке уваљати у тако добијену маринаду. Пећи на жару или
на грил тигању док не порумене.

Роловани
пауфлек
Припрема:
Пауфлек раширити по столу,
посолити, премазати сенфом.
По тако припремљеном комаду
поређати моцарелу исечену на
листиће и све посути сецканим
шампињонима. Уроловати и
повезати канапом. Споља
посолити, премазати сенфом,
посути рузмарином, ставити
у плех, налити чашом воде и
поклопити алуминијумском
фолијом. Све заједно ставити у
рерну загрејану на 200 ⁰ С. Пећи
два сата, затим скинути фолију и
запећи да се ухвати лепа румена
корица. У масноћи од печења
испећи младе кромпире.

Састојци:
• 1,5 кг свињског пауфлека
• 200 г моцареле
• 100 г маринираних шампињона
• ДОБРО сенф
• со, бибер
• сушени лист рузмарина

Паприкаш
од сомовине
Састојци:
• 500 г филета сома
• 4 кромпира
• 2 главице црног лука
• 3 шаргарепе
• 2 црвене паприке
• 3 чена белог лука
• 1 кашика ДОБРО зачинске
паприке
• со, бибер

Банана
хлеб

Састојци:
• 1,5 шоља брашна
• 1 прашак за пециво
• 2 јаја
• 2 банане, веће
• ½ шоље јогурта грчког
типа
• 6 кашика меда
• ½ шоље сецканог сувог
воћа

Кремасти
сладолед

Припрема:
Лук исећи на ребарца
и пропржити на мало
масноће док не постане
стакласт. Додати
шаргарепу сецкану
на колутиће, кромпир
и паприку исечене
на крупније комаде и
сомовину исецкану на
коцкице. Налити водом
да огрезне и крчкати
на лаганој ватри док
поврће не омекша.
Додати зачинску паприку,
посолити, побиберити
и крчкати до жељене
густине. Служити уз
ражани хлеб и хладно
ДОБРО пиво.

Припрема:
Умутити јаја, у њих
додати пасиране банане,
јогурт, мед и сецкано суво
воће. Све промешати,
додати брашно и прашак
за пециво. Сјединити у
хомогену смесу. Модлу
за печење поставити
папиром за печење и у
њу улити припремљену
смесу. Пећи 40 минута у
рерни загрејаној на
180 ⁰ С.

Састојци:
• 4 јаја
• 6 кашика шећера
• 2 кесице ДОБРО ванилин
шећера
• 2 ДОБРО шлага
• 2 дл млека
• 2 дл слатке павлаке
• Сок од једног лимуна
• 1 кашичица ванила
екстракта

Припрема:
Јаја умутити пенасто
са шећером и ванилин
шећером. У то додати
умућен шлаг и умућену
слатку павлаку, сок
од лимуна и екстракт
ваниле, и све сјединити
уз лагано мешање.
Ставити у замрзивач да
се стегне.
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Илустрована осмосмерка

Бела укрштеница

