
У КОЖ НА ГА ЗА ВО ДА — 
СВАЯ «ФІШ КА»

Ад ным з са мых важ ных эта паў 
пры ства рэн ні хол дын га, а по тым і 
ганд лё вай кам па ніі, бы ла вы пра цоў-
ка адзі най стра тэ гіі раз віц ця. Яна 
па він на бы ла аха піць як ла гіс ты-
ку і цэ на ўтва рэн не, так і ме то ды кі 
рэа лі за цыі пра дук цыі. Але са мым 
скла да ным, як рас каз вае на мес нік 
ды рэк та ра па мар ке тын гу Тац-
ця на ПА ЛЯЙ ЧУК, бы ло ства рэн не 
зба лан са ва на га асар ты мент на га 
парт фе ля. На мо мант за сна ван ня 
кампаніі «Мінск Крыш таль Трэйд» 
пе ра лік та ва раў, якія вы раб ля лі ўсе 
во сем за во даў, скла даў ся з больш 
чым 720 най мен няў. На ту раль на, 
не ка то рыя па зі цыі дуб ля ва лі ад на 
ад ну, што ства ра ла ўнут ра ную кан-
ку рэн цыю. Та му пе ра лік быў ска ро-
ча ны прак тыч на ў два ра зы.

Але гэ та не зна чыць, што не бу-
дуць з'яў ляц ца но выя та ва ры. На-
ад ва рот, у све це, які змя ня ец ца так 
імк лі ва, ме на ві та на він кі здоль ныя 
пры цяг нуць най боль шую ўва гу па-
куп ні ка. Так, у 2017 го дзе на па лі цах 
бе ла рус кіх кра маў з'я ві ла ся 13 но вых 
ма рак ад за во даў, якія ўва хо дзяць 
у склад хол дын га «Мінск Крыш таль 
Груп». Прад пры ем ствы не толь кі вы-

раб ля юць пра ве ра ную га да мі пра дук цыю, але і 
асвой ва юць но выя для ся бе кі рун кі, каб на ўнут-
ра ным рын ку прад ста віць тыя ка тэ го рыі, якія 
ра ней уво зі лі вы ключ на з-за мя жы.

— Вель мі важ на для кож на га прад пры ем ства 
знай сці сваю ўні каль ную ганд лё вую пе ра ва гу. Гэ-
та мо жа быць пра дук цыя, якая мае ці ка вую гіс-
то рыю, або грун ту ец ца на пры род ных ба гац цях 
краю, акра мя та го, гэ та мо гуць быць ней кія асаб-
лі вас ці тэх на ло гій, які мі сла віц ца толь кі ад но з 
прад пры ем стваў. І па вер це, у кож на га з вась мі за-
во даў ёсць тая са мая, свая асаб лі вая «фіш ка», — 
ад зна чы ла Тац ця на Аляк санд раў на.

Але вы ра біць уні каль ную пра дук цыю — гэ та 
яшчэ толь кі па ло ва спра вы, яе яшчэ трэ ба пра-
даць. Для кож на га з ка на лаў рэа лі за цыі рас-
пра ца ва на свая пра гра ма ка му ні ка цыі са спа-
жыў цом. «Мы шмат рас каз ва ем пра куль ту ру 
спа жы ван ня, тра ды цыі», — тлу ма чыць Тац ця на 
Па ляй чук. Асаб лі вая ўва га, вя до ма ж, удзя ля ец-
ца на він кам. Важ най част кай ап то ва га ганд лю 
з'яў ля ец ца рас ста ноў ка на ві нак пра дук цыі на па-
лі чных пра сто рах на яў ных рэс пуб лі кан скіх се так. 
Для гэ та га ства ра юц ца да дат ко выя брэн да ва ныя 
мес цы про да жаў.

Га лоў ная ж пе ра ва га ма га зі наў фір мен най 
сет кі — прак тыч на ўся лі ней ка та ва раў у ад ным 
мес цы, ёсць на ват кроп кі, дзе мож на знай сці аб-
са лют на ўсе 360 най мен няў. Зра зу ме ла, што ў 
рэ гі ё нах ак цэнт ро біц ца на мяс цо ва га вы твор цу. 
Акра мя та го, у фір мен ных кра мах пры трым лі ва-
юц ца вель мі стро гіх па тра ба ван няў да знеш ня га 
і ўнут ра на га афарм лен ня, вы клад кі, вет лі ва га 
зва ро ту і кам пе тэнт нас ці з бо ку пра даў цоў.

Ця пер фір мен ныя кра мы кам па ніі «Мінск 
Крыш таль Трэйд» ёсць ва ўсіх аб лас ных і мно гіх 
ін шых буй ных га ра дах Бе ла ру сі. Час цей за ўсё 
яны раз мя шча юц ца на цэнт раль ных ву лі цах або 
ў вя лі кіх ганд лё вых цэнт рах. Гэ та важ на яшчэ і 
та му, што пра дук цыю хол дын га ня рэд ка на бы-

ва юць ту рыс ты, каб пры везці ў якас ці су ве ні ра 
з гас цін най бе ла рус кай зям лі. Не здар ма ся род 
асноў най тэ ма ты кі афарм лен ня та ва раў — гіс-
та рыч ны кі ру нак, пры род ныя і на цы я наль ныя 
ма ты вы.

— Кра ма, якую мы лі чым узор най, — гэ та 
наш улас ны аб' ект у Аст раў цы, ад кры ты ле-
тась. Ня даў на ад чы ні лі свае дзве ры ста ліч ныя 
кра мы ў ганд лё вым цэнт ры «Спектр» і на ву лі-
цах Мі ра шні чэн кі і Ра фі е ва. За раз рых ту юц ца 
да ад крыц ця аб' ек ты ў Баб руй ску, На ва по лац-
ку і ў Мін ску на ву лі цы Ва не е ва, — рас ка заў 
на чаль нік ад дзе ла фір мен на га ганд лю Аляк-
сей БУ ЛАЎ СКІ.

ЗНАЙ СЦІ «ІГОЛ КУ Ў СТО ЗЕ 
СЕ НА» АЎ ТА МА ТЫЧ НА

Ганд лё ва-ла гіс тыч ны цэнтр кла са А — «Ка ля-
дзі чы» быў па бу да ва ны ў 2012 го дзе з вы ка ры-
стан нем са мых су час ных тэх на ло гій. Як за пэў ні-
ва юць спе цы я ліс ты, ана ла гаў яму на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі па прос ту ня ма. Пры гэ тым на аб слу гоў-
ван ні та кіх ве лі зар ных склад скіх па мяш кан няў 
у зме ну за дзей ні ча на ўся го 35 ча ла век. Да рэ-
чы, пра цуе ла гіс тыч ны цэнтр 24 га дзі ны ў суткі 
шэсць дзён на ты дзень.

Асаб лі вы го нар «Ка ля дзіч» — су пер су час ныя 
шта бя лё ры, якія заказалі з Япо ніі спе цы яль на 
пад гэ ты пра ект. Як рас ка заў на чаль нік упраў-
лен ня ла гіс ты кі ганд лё ва-ла гіс тыч на га цэнт-
ра «Ка ля дзі чы» Дзміт рый РУ ДА КОЎ СКІ, уся го 

та кіх ма шын у ла гіс-
тыч ным цэнт ры тры. 
На ўез дзе і на вы ез-
дзе ў шэ раг ста яць 
маг ніт ныя дат чы кі. Та-
му, ка лі ма шы на за яз-
джае, яна фік су ец ца 
ў лі ніі і руль ад ра зу ж 
бла ку ец ца для ба ка-
вых пе ра соў ван няў. 
Тым не менш пра ца 
гэ та ад каз ная: на па-
са ду кі роў цы па груз чы ка бя руць толь кі спе цы я-
ліс таў не ні жэй пя та га раз ра ду. Да та го ж по тым 
з кож ным яшчэ пра во дзіц ца да дат ко вае прак-
тыч нае на ву чан не на мес цы, бо аб ста ля ван не 
экс клю зіў нае.

Вы шы ня стэ ла жоў 16,5 мет ра. Яна лі чыц ца 
ап ты маль най — раз мя шчаць вы шэй да лі кат-
ную пра дук цыю до сыць не бяс печ на. Усе пад-
до ны стан дар ты за ва ны па вы шы ні і шы ры ні, 
та му сва бод нае мес ца мож на вы ка рыс тоў ваць 
для лю бой пра дук цыі. Да рэ чы, рас стаў ля юць яе 
ме на ві та па гэ тым прын цы пе, а не па та ва рах 
ад на го за во да або мар кі. Прак ты ка па каз вае, 
што так знач на зруч ней. Тым больш што лю бую 
са скрынь на гэ тых шмат кі ла мет ро вых стэ ла жах 
мож на знай сці за лі ча ныя хві лі ны. Уся сіс тэ ма 
ўлі ку аў та ма ты за ва на.

У ла гіс тыч ны цэнтр па сту пае пра дук цыя ўсіх 
вась мі за во даў. У кож ным аб лас ным цэнт ры і 
не ка то рых буй ных га ра дах ёсць не вя лі кія скла-
ды — іх так са ма ўся го 8, ад куль пра дук цыя на кі-
роў ва ец ца ў рэ гі ён, а вось па тэ ры то рыі Бе ла ру сі 
яна раз мяр коў ва ец ца ўжо з га лоў на га ла гіс тыч-
на га цэнт ра «Ка ля дзі чы». У пла нах кам па ніі — 
уз вя дзен не яшчэ ад на го та ко га аб' ек та по бач з 
ужо іс ну ю чым, бо бу да ваў ся цэнтр для ад на го 
за во да, а ця пер у ім раз мя шча ец ца пра дук цыя 
цэ ла га хол дын га.

Акра мя асноў най функ цыі — ап ты мі за цыі вы-
ка ры стан ня іс ну ю чых тэ ры то рый і па ска рэн ня 
пра цэ су ад груз кі, — у ла гіс тыч на га цэнт ра ёсць 
яшчэ ад на не менш знач ная за да ча: ана лі тыч ная 
ра бо та. Спе цы я ліс ты вы ву ча юць, якая пра дук-

цыя най больш па пу ляр ная ў тым ці ін шым рэ гі ё-
не, ро бяць вы сно вы аб аба ра чаль нас ці та ва раў 
і змес це склад скіх за па саў. На пад ста ве ў тым 
лі ку і гэ тых вы сноў ра бот ні кі кам па ніі ка рэк ту-
юць асар ты мент пра дук цыі.

СПАР ТЫЎ НАЕ АРЫ ЕН ТА ВАН НЕ, 
АКВА А Э РО БІ КА І ЭК СКУР СІІ
Ка лек тыў кам па ніі «Мінск Крыш таль Трэйд» 

аб' яд ноў вае не толь кі адзі ная спра ва, але і агуль-
ныя ін та рэ сы. Кі раў ніц тва кам па ніі асаб лі вую 
ўва гу ўдзя ляе так зва на му цім біл дын гу — згур-
та ван ню ўсіх ра бот ні каў у са праўд ную ка ман ду, 
а так са ма іх ад наў лен ню пас ля ўпар тай пра цы. 
Пры чым за ня так па ін та рэ сах мо жа знай сці са бе 
аб са лют на кож ны: гэ та і спар тыў ныя ме ра пры-
ем ствы, і куль тур ныя па дзеі, і азда раў лен чыя 
пра цэ ду ры. Усё, каб кож ны ра бо чы дзень ад чу-
ваць ся бе на поў не ным энер гі яй.

Як рас ка заў на мес нік ды рэк та ра па агуль-
ных пы тан нях і ідэа ла гіч най ра бо це Ула дзі мір 
ШЧЭР БА, для пра цаў ні коў кам па ніі ар га ні за ва ны 
за ня ткі ва лей бо лам, фут бо лам, на столь ным тэ ні-
сам, спар тыў ным ары ен та ван нем. Пры чым мож-
на зай мац ца як для ся бе, так і для пад рых тоў кі 
да ўдзе лу ў спа бор ніц твах — па ўсіх кі рун ках 
сфар мі ру юць ка ман ды, якія бу дуць аба ра няць 
го нар кам па ніі на роз ных спа бор ніц твах.

Не за ста ец ца па-за ўва гай і куль тур ны ад па-
чы нак. Так, гэ тай вяс ной у ра бот ні каў кам па ніі 
бы ла маг чы масць ад пра віц ца на эк скур сію па 
марш ру це Жы ро ві чы—Сло нім—Сын ка ві чы і на-
ват вы ехаць за мя жу — ва ўкра ін скі го рад Львоў. 
Усе транс парт ныя вы дат кі кам па нія ўзя ла на ся-
бе. Як пад крэс ліў Ула дзі мір Кан стан ці на віч, па-
доб ныя су мес ныя па езд кі не толь кі да па ма га юць 
ума ца ваць цёп лыя ад но сі ны ў ка лек ты ве, але і 
раз ві ва юць эру ды цыю і эс тэ тыч ны густ.

Тыя ж, хто хо ча прос та фі зіч на ад па чыць або 
пры вес ці ся бе ў фор му пе рад лет нім се зо нам, 
мо гуць на вед ваць фіз куль тур на-азда раў лен-
чы комп лекс прад пры ем ства. На яго ба зе ёсць 
трэ на жор ная за ла, са ўна, ба сейн, пра вод зяц ца 
за ня ткі па аква а э ро бі цы. Акра мя та го, на прад-
пры ем стве пра цуе ста ма та ла гіч ны ка бі нет, на-
вед ваць які ўсе ра бот ні кі мо гуць бяс плат на.

У кам па ніі дзей ні чае моц ны ка лек тыў ны да га-
вор. Пас ля пер ша га паў го да ра бо ты су пра цоў нік, 
які доб ра за рэ ка мен да ваў ся бе, мо жа атры маць 
вя лі кі спіс прэ фе рэн цый. Гэ та вы яў ля ец ца як у 
прэ мі ра ван ні, так і ў ін шых фор мах ма тэ ры яль-
най пад трым кі. Так, су пра цоў ні кам прад пры ем-
ства выдзяляюцца пу цёў кі на са на тор на-ку рорт-
нае азда раў лен не, лет няе азда раў лен не дзя цей. 
Ак тыў на ўдзель ні чае ва ўсіх іні цы я ты вах кам па ніі 
і праф са юз ная ар га ні за цыя.

— Мы ро бім стаў ку на са цы яль на ак тыў ны лад 
жыц ця. І па вер це, гэ та дае вель мі доб рыя вы ні кі і 
толь кі ста ноў чым чы нам ад бі ва ец ца на эфек тыў-
нас ці пра цы, — пад су ма ваў Ула дзі мір Шчэр ба.

Дар'я КАСКО, Алена ДАЎЖАНОК. 
Фота Таццяны ТКАЧОВАЙ.

«БОЛЬШ ЗА ЎСЁ ЛЮ ДЗІ ША НУ ЮЦЬ 
ЯКАСЦЬ І ТРА ДЫ ЦЫІ»

ЯК «МІНСК КРЫШ ТАЛЬ ТРЭЙД» РАЗ ВІ ВАЕ ЗНА КА МІ ТЫ БРЭНД

ПРАЗМЕРНАЕ ЎЖЫВАННЕ АЛКАГОЛЮ ШКОДЗІЦЬ ЗДАРОЎЮ 

Сё ле та ААТ «Мінск Крыш таль», якім апош нія шэсць га доў кі руе Ста ні слаў ІО ДЗІС, спаў ня ец ца 125 га доў. 

Та ва рыст ва з'яў ля ец ца кі ру ю чай кам па ні яй хол дын га «Мінск Крыш таль Груп», які быў ство ра ны 

ў 2015 го дзе. Ад но з са мых ма ла дых пад раз дзя лен няў хол дын га — ганд лё вая кам па нія «Мінск Крыш таль 

Трэйд». Ад нак за сваю не пра цяг лую гіс то рыю яна ўжо па спе ла зра біць важ кі ўнё сак у раз віц цё ўся го хол-

дын га. Нездар ма за пос пе хі мі ну ла га го да кам па нію за нес лі на Дош ку го на ру Ле нін ска га ра ё на ста лі цы.

ІМІДЖ, ЯКІ СТВА РАЎ СЯ 
ДЗЕ СЯ ЦІ ГОД ДЗЯ МІ

Уся го ў склад хол дын га ўва хо дзіць во сем за во даў. І га лоў ная за да ча 

«Мінск Крыш таль Трэйд» — за бяс пе чыць шмат ка наль ны збыт пра-

дук цыі. Да рэ чы, ця пер пра дук цыя гэ тых прад пры ем стваў з'яў ля ец ца 

да мі ну ю чай на бе ла рус кім рын ку.

Як рас ка заў ды рэк тар «Мінск Крыш таль Трэйд» Ры гор ПЯТ КЕ-
ВІЧ, 85 % аб' ёму рэа лі за цыі пра дук цыі пры па дае на ап то вы ган даль 

і 15 % на кра мы фір мен най сет кі. Ме на ві та гэ та му кі рун ку ле тась на-

да ва ла ся асаб лі вая ўва га. Ка лі на па чат ку го да ў ганд лё вай кам па ніі 

бы ло 33 фір мо выя кра мы, то да кан ца го да іх коль касць уз рас ла да 

80. У гэ ты пра цэс бы ло ін вес та ва на ка ля 1,5 міль ё на руб лёў. Але, 

як за ўва жыў Ры гор Іо сі фа віч, гэ та ра бі ла ся ў ме жах ста наў лен ня 

кам па ніі, сё ле та тэм пы больш па мяр коў ныя. За тое па ды ход — грун тоў ны: пе рад тым, як ад крыць 

аб' ект у тым ці ін шым мес цы, яно бу дзе ўсе ба ко ва вы ву ча на, каб раз мя шчэн не кра мы бы ло мак-

сі маль на эфек тыў нае.

У фір мо вых кра мах удзель ная ва га ўлас най пра дук цыі скла дае ка ля 87 %, ас тат няе — спа да рож-

ныя та ва ры. Да рэ чы, ся род пра дук цыі за во даў хол дын га мож на знай сці не толь кі та ва ры асноў на га 

про фі лю, але і піт ную і мі не раль ную ва ду, га за ва ныя на поі, чып сы, крух мал, кі сель, су ве нір ную 

пра дук цыю. Тая ж мі не раль ная ва да, дзя ку ю чы сва ім ка рыс ным улас ці вас цям, ужо са ма па са бе 

ста ла брэн дам: яна суль фат на-каль цы е вая, уме ра най мі не ра лі за цыі, на сы ча ная мік ра- і мак ра-

эле мен та мі. Зда бы ва юць ва ду ў Ві цеб скім рэ гі ё не, які ад но сіц ца да во даў Бал тый ска га ба сей на, 

вя до мым сва ім на сы ча ным са ста вам.

Уліч ва ю чы па зна валь насць брэн да, раз ві ва ец ца і сет ка фран чай зін га вых кра маў.

— Мы пра па ну ем ін ды ві ду аль ным прад пры маль ні кам і юры дыч ным асо бам, у якіх ёсць ганд-

лё выя аб' ек ты, пе рай сці на стан дар ты на шай фір мен най сет кі і пра ца ваць толь кі з пра дук цы яй 

ад вы твор цы. Ім, у сваю чар гу, вы дзя ля ец ца ганд лё вае аб ста ля ван не, усе ат ры бу ты фір мен на га 

сты лю. Ця пер кра маў, якія пра цу юць з «Мінск Крыш таль Трэйд» па сіс тэ ме фран чай зін гу, ка ля 60. 

Але па тра ба ван ні да парт нё раў до сыць жорст кія: яны па він ны быць так са ма за ці каў ле ныя ў раз-

віц ці, як і на ша кам па нія. Акра мя та го, пра пра цоў ва юц ца маг чы мас ці ства рэн ня ў буй ных кра мах 

фір мен ных сек цый хол дын га, — рас ка заў Ры гор Пят ке віч.

Што да ты чыц ца ка на лаў збы ту, «Мінск Крыш таль Трэйд» на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ахоп лі вае іх 

усе — гэ та і гі пер мар ке ты, і на цы я наль ныя, і ла каль ныя сет кі, і тра ды цый ная роз ні ца, і кра мы 

сіс тэ мы Бел ка ап са ю за, і прад пры ем ствы HoReCa (га тэ лі, рэ ста ра ны, ка фэ). Што да ты чыц ца 

экс пар ту, то гэ та гру па та ва раў рэа лі зу ец ца з ну ля вой стаў-

кай ак цыз най пош лі ны, а гэ та па за ка на даў стве ма юць пра ва 

ра біць толь кі вы твор цы.

— Вя до ма, на рын ку за раз па нуе жорст кая кан ку рэнт ная 

ба раць ба, асаб лі ва з мяс цо вы мі вы твор ца мі пры ват най фор-

мы ўлас нас ці, ім парт прад стаў ле ны ў не вя лі кіх аб' ёмах. Але вы 

ве да е це, лю дзей больш за ўсё ва бяць якасць і тра ды цыі. Га-

лоў ная пе ра ва га хол дын га «Мінск Крыш таль Груп» — ба га тая 

гіс то рыя, ад лік якой ідзе на дзе ся ці год дзі і на ват на ста год дзі. 

Гэ та са праўд ны брэнд, нам за ста ец ца толь кі пад трым лі ваць 

імідж, над ства рэн нем яко га пра ца ва лі па ка лен ні су пра цоў ні каў 

прад пры ем ства, — ад зна чыў ды рэк тар.

Па пры знан ні Ры го ра Іо сі фа ві ча, у яко га вя лі кі до свед пра цы 

з хар чо вы мі та ва ра мі, ра бо та ў кам па ніі на ста дыі рос ту вель мі 

на тхняе. Тым больш што яе ства рэн не ў рам ках хол дын га ўжо 

па ча ло пры но сіць сур' ёз ныя вы ні кі.

Уся го ў кам па ніі пра цуе ка ля 950 ча ла век, асноў ная коль-

касць якіх за дзей ні ча на не па срэд на ў ганд лі, і гэ та ў чар го вы 

раз пад крэс лі вае, што пра ца з клі ен там заў сё ды ста іць на 

пер шым мес цы. Га лоў ны офіс кам па ніі зна хо дзіц ца ў Мін ску, 

але фі лі ялы ёсць ва ўсіх аб лас ных цэнт рах кра і ны.

Ад на з фір мо вых кра маў «Ганд лё вай Кам па ніі «Мінск Крыш таль Трэйд» у Астраўцы.

Аляк сандр РУ САК — апе ра тар МАС. Пра цэс шта бя лёў кі гру зу на стэ ла жах.

«Ганд лё вая Кам па нія «Мінск Крыш таль Трэйд» ад зна ча на ся род най леп шых прад пры ем стваў Ле нін ска га ра ё на г. Мін ска.

Вік тар КА МЯ НІЦ КІ ча кае за груз кі пра дук цыі.
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