
А што за па тра ба ва на? Тое, што мы з ва мі 
куп ля ем. А гэ та зна чыць толь кі тое, што вы твор-
ца па ві нен нам спа да бац ца. Ці скла да на гэ та 
зра біць? Вель мі. Але лю бы з нас, хто з'яў ля ец ца 
што дзён ным па куп ні ком, на са мрэч тэх на ла гіч ны. 
Ап ты маль ная і пры го жая ўпа коў ка вы клі кае ў 
нас эма цы я наль ны ўсплёск — мы куп ля ем та-
вар. Ка лі ён якас ны і нам спа да баў ся — уз ні кае 
эка но мі ка ін та рэ су. Але гэ та па він на ад бы вац ца 
бес пе ра пын на, гэ та тое па ста ян ства, якое з ча-
сам ста но віц ца брэн дам. Най мен шае ад хі лен не 
ад за да дзе на га тэм пу і па ра мет раў якас ці на ват у 
дроб най дэ та лі пры вод зяць да стра ты спа жыў ца. 
Ры нак хар ча ван ня на столь кі жорст кі і ёміс ты, на 
яго пры хо дзіць па ста ян на столь кі но вых вы твор-
цаў, што лю бы збой мо жа пры вес ці да стра ты 
сва ёй ні шы на ім.

Што з'яў ля ец ца га лоў ным у мар ке тын гу? Ра-
зу мен не спа жыў ца: ка лі, дзе і што мы з ва мі 
ку пім. І ве дан не на шай псі ха ло гіі: ча му мы ку пім 
сён ня ме на ві та гэ ты пра дукт, а заўт ра ін шы. Ад-
мет най ры сай служ бы мар ке тын гу і про да жаў на 
Сло нім скім мя са кам бі на це з'яў ля ец ца тое, што 
аб са лют ным пра ві лам і кры тэ ры ем пос пе ху для 
тых, хто пра цуе ў ёй, з'яў ля ец ца ўмен не слу хаць, 
ана лі за ваць і на зі раць. Ёсць і свае тон ка сці ў пы-
тан нях збы ту пра дук цыі мя са кам бі на та. Ка лі мы 
га во рым пра най больш лік від ны ўнут ра ны ры нак, 
а кан крэт на пра ста лі цу кра і ны – Мінск, то ста ліч-

ная пра ста та ў гэ тым пы тан ні толь кі ўяў ная. Элі-
тар ны і што дзён ны по пыт на мяс ную пра дук цыю 
ў бе ла рус кай ста лі цы но сіць не тэ ры та ры яль ны, 
а сет ка вы ха рак тар. На прык лад, жы ха ры ад на го 
і та го ж до ма, асабліва тыя, хто ба га цей шыя, мо-
гуць аб слу гоў вац ца ў цэнт ры ста лі цы ў элі тар най 
сет цы, а тыя, у ка го да ста так не вя лі кі — у асноў-
ным гэ та пен сі я не ры — у кра мах аль бо кро ка вай 
да ступ нас ці, аль бо ганд лё вых аб' ек тах, у якіх 
най больш поў на прад стаў ле ны та ва ры па цэ нах 
са цы яль на га сег мен та.

По пыт не ад ноль ка вы па днях тыд ня, па се зо-
не, пі ка выя на груз кі ў ганд лё вых сет ках пры па да-
юць на пе рад свя точ ныя дні. Ці мож на гэ та му на-
ву чыць? У прын цы пе, так. Але гэ та прак тыч нае 
на ву чан не. Яно маг чы мае толь кі ў ста біль ным 
і доб ра зыч лі вым ка лек ты ве, дзе ні хто не спра-

буе да ка заць сваё пер шын ство за 
кошт ін ша га, дзе ня ма кан флік ту 
ін та рэ саў па між роз ны мі служ ба мі. 
У гэ тым сэн се Сло нім скі мя са кам-
бі нат цал кам мож на па раў наць з 
доб ра ад ла джа ным ар кест рам, дзе 
кож ны ве дае сваё мес ца, а пар тыю 
«пер шай скрып кі» іг рае фі наль ная 
част ка прад пры ем ства — служ ба 
рэа лі за цыі.

Ска жа це, што ўсё гэ та эмо-
цыі? Не па га джу ся. Вы ні кі ра бо-
ты служ бы мар ке тын гу і збы ту 
цал кам рэ аль ныя і ма юць лі ка вае 
вы ра жэн не. Сло нім скі мя са кам бі-

нат ува хо дзіць у трой ку лі да раў у Бе ла ру сі па 
аб' ёме рэа лі за цыі вы раб ле най пра дук цыі, і гэ та 
без улі ку та го, што ён не са мае буй ное прад-
пры ем ства па пе ра пра цоў цы мя са. Уз ро вень 
пра фе сі я на ліз му кож на га ра бот ні ка служ бы 
рэа лі за цыі так са ма цал кам кан крэт ны — коль-
касць вяр тан ня пра тэр мі на ва най пра дук цыі 
зна хо дзіц ца на ўзроў ні ста тыс тыч най хіб нас ці. 
І дру гім зна ка вым мо ман там да ве ру да якас-

ці і на дзей нас ці парт нё раў з бо ку ганд лё вых 
се так з'яў ля ец ца тое, што рэ пу та цыя сло нім-
цаў да зва ляе ім сён ня пра ца ваць у рэ жы ме 
ад да ле на га до сту пу: гэ та дае маг чы масць не 
ўтрым лі ваць апа рат рэа лі за цыі ў ін шых рэ гі ё-
нах. Рэ пу та цыя, якая скла ла ся за доў гія га ды, 
да зва ляе вы ра шаць усе пы тан ні ў сет ка вым рэ-
жы ме: ганд лё выя сет кі са мі тэ ле фа ну юць або 
за каз ва юць па элект рон най по шце не аб ход ную 
пра дук цыю. А гэ та вя лі кая эка но мія.

Гэ та вя лі кая пра фе сій ная вы шы ня і план ка 
для тых, хто зай ма ец ца рэа лі за цы яй пра дук цыі 
паў ся дзён на га по пы ту, якая зна хо дзіц ца пад 
са мым жорст кім на-
гля дам кант роль ных 
служ баў і мае ка рот-
кія тэр мі ны рэа лі за-
цыі. У та кім пы тан ні 
па-ін ша му і быць не 
мо жа — гэ та на ша з 
ва мі зда роўе.

Ча му на ме дый-
най пля цоў цы гэ тай 
тэ ме ў нас удзя ля-
ец ца так ма ла ўва гі? 
Мы шмат пі шам пра 
но вае аб ста ля ван не, 
сы ра ві ну, га то вую 
пра дук цыю. Але да-
вай це пры зна ем ся, 
што аб ста ля ван не на 
на шых прад пры ем ствах па пе ра пра цоў цы мя са —
прак тыч на ад ных і тых жа вы твор цаў, сы ра ві-
на ад ноль ка вая, рэ цэп ту ры ўсіх ві даў пра дук цыі 

сён ня мож на знай сці ў ін тэр нэ це. Усё быц цам бы 
ад ноль ка вае, але вы ні кі пра цы роз ныя. Ад каз 
прос ты — ча ла ве чы фак тар. І ця жэй за ўсё ён 
пе ра адоль ва ец ца ў га лі не рэа лі за цыі і про да жаў. 
Мы ўме ем вель мі доб ра пра ца ваць, але з вя лі-
кай цяж кас цю мо жам па ка заць і пра даць вы ні кі 
сва ёй пра цы. Мно гія га во раць пра тое, што ў 
бе ла ру саў ня ўмен не ганд ля ваць — гэ та адзін з 
га лоў ных не да хо паў. Але гэ та не зу сім так. Во пыт 
Сло нім ска га мя са кам бі на та, як і мно гіх ін шых 
прад пры ем стваў, па каз вае, што пры пра ду ма най 
стра тэ гіі ў ар га ні за цыі вы твор час ці мож на да-
біц ца мно га га. На пэў на, шмат хто звер не ўва гу, 
што ў ар ты ку ле ня ма пай мен ных зга дак су пра-

цоў ні каў служ бы 
мар ке тын гу і збы ту 
Сло нім ска га мя са-
кам бі на та. Ад каз 
на гэ та прос ты: 
усе яны да стой ныя 
быць ад зна ча ны мі. 
Бо пра цу юць у 
дак лад на вы бу-
да ва най сіс тэ ме 
ка ар ды нат, якую 
ства ры лі са мі, 
пад трым лі ва юць 
якасць пра цы на 
на леж ным уз роў ні 
і па гэ тай пры чы не 
бу дуць па спя хо вы-
мі не толь кі сён ня, 

але і заўт ра. Я ў гэ тым пе ра ка на ны. Угледзь це ся 
ў гэ тыя тва ры на фо та здым ках — у іх шмат ап-
ты міз му, упэў не нас ці і па зі ты ву...

Май стэр ства пра да ваць
Спе цы я ліс ты Сло нім ска га мя са кам бі на та па спя хо ва асво і лі за ко ны рын ка ва-
га ася род дзя і спа кой на ўпі са лі ся ў но вую сіс тэ му эка на міч ных ад но сін. Ас-
но вай устой лі вас ці гэ та га ўсім вя до ма га бе ла рус ка га прад пры ем ства 
ста ла тое, што ў ка лек ты ву ёсць ра зу мен не, што на пе ра поў не ным 
і на сы ча ным рын ку пра дук таў хар ча ван ня пос пех пры хо дзіць да та го, 
у ка го боль шы і раз на стай ны вы бар, хто больш ма біль ны, хут кі і ды на міч ны. 
Пла на ван не вы твор ча га пра цэ су на Сло нім скім мя са кам бі на це па чы на ец ца 
з фі наль най част кі — ад дзе ла про да жаў і мар ке тын гу. Вы раб ля ец ца толь кі 
тое, што за па тра ба ва на па куп ні ком на рын ку.
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