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ПРАЗ МЕР НАЕ ЎЖЫ ВАН НЕ АЛ КА ГО ЛЮ ШКО ДЗІЦЬ ЗДА РОЎЮ!

Яшчэ ў 1905 го дзе пра дук цыя прад пры ем ства 
бы ла ад зна ча на За ла тым ме да лём вы ста вы ў Па ры-
жы, а ў на ступ ным, 1906 го дзе, За ла тым ме да лём 
Рас тоў скай вы ста вы па стаў шчы коў ім пе ра тар ска га 
два ра. У 1911 го дзе ад зна ча на Гран-пры Рым скай 
вы ста вы.

Уся го ў «парт фе лі» прад пры ем ства больш за 
750 уз на га род. З іх 32 Гран-пры, 17 пла ці на вых 
зна каў якас ці, звыш 300 за ла тых уз на га род, ка ля 
140 ся рэб ра ных, больш за 50 брон за вых ме да лёў. 
А так са ма больш за 225 дып ло маў пе ра мож цаў 
роз ных кон кур саў.

Стаў шы ў 2000 го дзе лаў рэ а там Прэ міі Ура да 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь за да сяг нен ні ў га лі не якас ці, 
прад пры ем ства сё ле та зноў па цвер дзі ла гэ тае зван-
не. Гэ та ўзна га ро да асаб лі вая. З ад на го бо ку, пры-
знан не вы ні каў ра бо ты на дзяр жаў ным уз роў ні. 
З дру го га — вя лі кая ад каз насць, бо па цвяр джаць 
сваю ад па вед насць ста ту су трэ ба па ста ян на. 

Да рэ чы, кры тэ рыі прэ міі су па да юць з кры тэ-
ры я мі Еў ра пей скай прэ міі па якас ці.

Прад пры ем ства выходзіла пераможцам кон кур-
саў «Леп шыя та ва ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь», «Пра-
дукт го да», «Вы бар го да», «ГУСТ». 

Брэнд «Крыш таль» не ад ной чы пе ра ма гаў у 
кон кур се «БРЭНД ГО ДА».

Ка лі гля дзець за апош нія га ды, то ў 2011 го-
дзе якасць пра дук цыі прад пры ем ства ад зна ча на 
33 уз на га ро да мі рэс пуб лі кан скіх і між на род ных 
кон кур саў і вы стаў.

Мі ну лы год пры нёс больш за 50 уз на га род, у 
тым лі ку 13 за ла тых ме да лёў, два Гран-пры і «Зор-
ку Пра дэкс па».

А сё ле та скар бон ка ўзна га род па паў ня ла ся зо-
ла там 14 ра зоў. На «Прадэкспа – 2013» прадукцыя 
завода атрымала адразу 6 галоўных узнагарод. І не 
бу дзем за бы ваць, што год яшчэ не с кон чыў ся.

«Нель га прос та «ся дзець» на тра ды цы ях —  
              па трэб на іх раз ві ваць»іх раз ві ваць»

Пра тое, як но выя тэх на ло гіі да па ма га-
юць да бі вац ца вы со кай якас ці пра дук цыі, 
рас па вя дае га лоў ны тэх но лаг На тал ля БА-
РА НОЎ СКАЯ.

— У пер шую чар гу да бі ва ем ся вы со кай якас-
ці сы ра ві ны, якую па стаў ля юць на шы Урэ цкі, 
Бя рэ зін скі і Хо таў скі фі лі ялы. І ёсць цэх рэк ты-
фі ка цыі на га лаў ным прад пры ем стве. А па чы-
на ец ца ўсё з на рых тоў кі збож жа, якое част ко-
ва вы рошч ва ем са мі, у на шым СПФ «Ту ча», 
ас тат няе за куп ля ем. Пры ра бо це з сы ра ві най 
га лоў ная ўмо ва — най стра жэй шы ўва ход ны 
кант роль.

Вы твор часць вя дзец ца па кла січ най тэх на ло-
гіі, але з вы ка ры стан нем улас ных ноу-хау. У тым 
лі ку пры вы твор час ці спір ту вы ка рыс тоў ва ец ца 
спе цы яль на пад рых та ва ная ва да (ме та ды яе 
пад рых тоў кі так са ма з'яў ля юц ца ноу-хау прад-
пры ем ства). Што за бяс печ вае пра дук ту асаб лі-
вую чыс ці ню і мяк касць на смак.

Пры вы твор час ці асноў на га пра дук ту вы-
ка рыс тоў ва ец ца ва да са спе цы яль ных сква-
жын, апра ца ва ная крэм ні ем. Пры чым ва да 
ста ран на па да бра на да зы ход най сы ра ві ны, 
яны цу доў на ўза е ма дзей ні ча юць. Як і ін шыя 
ін грэ ды ен ты; вы ка рыс тоў ва ем іх у пэў ных 
су ад но сі нах — у гэ тым адзін з пра фе сій ных 
сак рэ таў. Спа жы ва ец ца рас лін ная сы ра ві на, 
мно гія тра вы за куп ля ем, а част ку вы рошч-
ва ем са мі.

Най больш час та аба пі ра ем ся на ста ра жыт-
ныя тэх на ло гіі і тра ды цыі, што іс ну юць спа кон 
ве ку, пры вы твор час ці баль за маў. На прык лад, 
баль зам «Бе ла рус кі» вы раб ля ец ца па «дзе-
даў скім» рэ цэп це. У яго са стаў ува хо дзяць эк-
страк ты (інакш ка жу чы, гус тыя, на сы ча ныя 
на стоі) 17 най мен няў траў, для ча го вы ка рыс-
тоў ва юц ца су час ныя эк страк та ры. Плюс мёд, 
пра по ліс — уся го 23 кам па не нты. 
З улі кам ста ра жыт ных рэ цэп-
тур вы пус ка юц ца і баль за мы 
«Крыш таль», «Бе ла веж скі», 
«Ча ра дзей». Пры чым, як і 
пры вы твор час ці ін шай на-
шай пра дук цыі, прын цы по-
ва не вы ка рыс тоў ва юц ца 
штуч ныя ара ма ты за та ры 
ці фар ба валь ні кі, сы ра ві на 
ўся на ту раль ная — тое, што 
дае пры ро да. Той жа ара ма-
ты за тар рых ту ец ца шля хам 
кан цэнт ра ван ня, і ў не вя-
лі кіх су ад но сі нах да баў ля-
ец ца ў га то вы пра дукт, ка лі 
пра ду гле джа на тэх на ло гі яй. 
Але гэ та цал кам на ту раль ны 
ара ма ты за тар. І лю бы наш 
вы раб эка ла гіч на чыс ты.

На цы я наль ныя тра ды цыі 
най больш «ад чу ва юц ца» і ў 
на стой цы «Бе ла веж ская», 
на прык лад, ці ў «Зуб роў-
цы». Але звяр та ем ся да ста-
ра даў ніх рэ цэп тур і ў ас тат ніх 
вы пад ках.

У нас вель мі вы со кая тэх ніч ная асна шча-
насць вы твор час ці, пра цу юць су час ныя аў та ма-
тыч ныя лі ніі. У тым лі ку і су час нае філь тра цый-
нае аб ста ля ван не, а так са ма аб ста ля ван не па 
апра цоў цы се раб ром — дзве но выя ўста ноў кі. 
Ме на ві та ся рэб ра ная філь тра цыя над звы чай 
ад чу валь на ўплы вае на мяк касць і на огул на 
якасць пра дук ту. 

Прэ зен та бель насць, ска жам так, пра дук ту 
за ле жыць і ад ты па бу тэль кі. На бы ва ем яе і ў 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь, і за мя жой. У тым лі ку 
пры го жую фран цуз скую бу тэль ку.

Мы па ста ра лі ся, каб уся 
но вая пра дук цыя гэ та га 
го да (і не толь кі яна) бы ла 
ў су час най упа коў цы — і 
лі ней ка пра дук ту «Бра ты 
Ра каў шчы кі» (та кім чы-
нам мы ад ра дзі лі слын ную 
ганд лё вую мар ку, на зва ную 
ў го нар за сна валь ні каў за-
во да), і ча ты ры но выя най-
мен ні лі ней кі «Крыш таль», 
і пра дукт прэ мі ум-кла са 
«Ра дзі віл».

Так што якасць за бяс печ ва юць якас ная сы-
ра ві на, ад пра ца ва ныя тэх на ло гіі плюс пра-
фе сі я на лізм на шых ра бот ні каў. У пра цы аба-
пі ра ем ся на стан дар ты прад пры ем ства, якія 
вы зна ча ны фак тыч на для кож най вы твор чай 
апе ра цыі, унут ра най пра цэ ду ры. А ўво гу ле на 
«Крыш та лі» дзей ні чае не каль кі сіс тэм кі ра-
ван ня прад пры ем ствам, якія грун ту юц ца на 
між на род ных стан дар тах — сіс тэ ма ме недж-
мен ту якас цю, сіс тэ ма ме недж мен ту бяс пе-
кі хар чо вых пра дук таў (зна ка мі тая HACCP), 
сіс тэ ма кі ра ван ня на ва коль ным ася род дзем і 
сіс тэ ма кі ра ван ня ахо вай пра цы. Яны па ста-
ян на раз ві ва юц ца і да паў ня юц ца. На прык лад, 
у апош ні час у рам ках сіс тэ мы ме недж мен ту 
якас ці ўка ра нё на ме то ды ка ацэн кі эфек тыў-
нас ці пра цэ су «За куп кі» і пра гра ма кі ра ван ня 
ла гіс ты кай. HACCP пры ве дзе на ў ад па вед-

насць з па тра ба ван-
ня мі но вай вер сіі СТБ 
1470-2012.

Ка лі ка заць пра да-
сяг ну тыя вы ні кі, то ўсё гэ та 

да зво лі ла на шай пра дук цыі атры маць 
між на род ны сер ты фі кат ка шэр нас ці і экасер-
ты фі кат у Гер ма ніі.

Функ цы я на ван не ас тат ніх сіс тэм да зво лі ла 
ска ра ціць коль касць вы кі даў за брудж валь ных 
рэ чы ваў ат мас фе ру на 14%, коль касць ад хо-
даў вы твор час ці на 23%. На прад пры ем стве 
не бы ло за рэ гіст ра ва на ні вод на га вы пад ку з 
цяж кім зы хо дам.

Ка лі ў гэ тым сэн се ка заць пра перс пек ты ву, 
то мы пра цу ем над ука ра нен нем но вых між на-
род ных сіс тэм кі ра ван ня — ІSO 22000 і па тра-
ба ван няў рэг ла мен таў ЕС.

Ла гiс тыч ны цэнтр аб ста ля ва ны 
ўсi мi не бход ны мi iн жы нер ны мi ка му нi ка цы я мi.

Сло ва — на чаль ні ку ад дзе ла мар ке тын гу Ган не 
ЗО ЛА ТА ВАЙ.

— Лі чым, што мар ке тынг па трэб на ўспры маць як 
гла баль ную функ цыю ў дзей нас ці су час на га прад пры-
ем ства. Ка лі га ва рыць пра на шу мар ке тын га вую стра-
тэ гію ў 2013 го дзе, то пра во дзім перш за ўсё сур' ёз ныя 
да сле да ван ні рын ку. Па тых яго сег мен тах, дзе ёсць 
пэў ная ні ша, пры ма ец ца ра шэн не аб вы пус ку но вых 
ві даў пра дук цыі, каб за няць улас нае мес ца, за ва я ваць 
но выя па зі цыі.

Ад на ча со ва вя дзец ца рас пра цоў ка но вых лі не ек пра-
дук цыі і ўні фі ка цыя ўжо іс ну ю чых, ап ты мі за цыя асар ты-
мент на га парт фе ля. У вы ні ку пра ве дзе ных за апош ні час 
ме ра пры ем стваў коль касць SKU (гэ та наз ва ўмоў най 
адзін кі пра дук цыі) ска ра ці ла ся з 380 да 180. У на ступ ным 
го дзе збі ра ем ся на огул ска ра ціць да 130, што да зво ліць 
яшчэ больш ак ту а лі за ваць асар ты мент і скан цэнт ра ваць 
ува гу на якас ці пра дук цыі.

Мы ады шлі ад па сіў ных про да жаў да ак тыў ных, пра 
што га ва рыў Ста ні слаў Ан то на віч. Ва ўсіх аб лас ных га-
ра дах ад кры ва юц ца ап то выя скла ды. Да кан ца го да з 
24 да 28 вы рас це коль касць фір мен ных ма га зі наў. А ў 
2014 го дзе ўлас ная ганд лё вая сет ка «Крыш та ля» бу дзе 

на ліч ваць 34 ганд лё выя пункты. Пе ра ва гі фір мен на га 
ганд лю агуль на вя до мыя, я на за ву толь кі ад ну. Ён поў-
нас цю вы клю чае маг чы масць та го, што на па лі цу мо жа 
тра піць ней кі «ле вы», тым больш кант ра факт ны пра дукт. 
Па куп нік, ка лі ідзе да нас у фір мен ны ма га зін, поў нас цю 
да вя рае пра даў цу, су стра кае пра фе сій нае і вет лі вае аб-
слу гоў ван не.

На кож най тэ ры то рыі (у воб лас ці) у нас з'я вяц ца не 
толь кі кі раў ні кі па про да жах і ганд лё выя прад стаў ні кі, 
якія бу дуць на вед ваць ганд лё выя кроп кі, але і ка ман ды 
мер чан дай зе раў, якія зой муц ца гра мат най вы клад кай 
пра дук цыі. Ва ўмо вах сён няш няй кан ку рэн цыі ўсё гэ-
та — прос та не аб ход ныя ат ры бу ты 
рын ку. Ква лі фі ка ва на «ўвай сці», 
упі сац ца ў эка но мі ку рэ гі ё наў нам 
да па мо жа наш су час ны ла гіс тыч ны 
цэнтр. На ла джа ныя з яго да па мо-
гай ла гіс тыч ныя пра цэ сы да зво ляць 
да стаў ляць пра дук цыю да ганд лё-
вых кро пак свое ча со ва і ў поў ным 
аб' ёме.

Ужо сён ня дзя ку ю чы та му, што ў 
нас з'я віў ся свой буй ны ганд лё ва-ла-
гіс тыч ны цэнтр, на ла джа на адзі ная 
аў та ма ты за ва ная сіс тэ ма кі ра ван ня 
ла гіс тыч ны мі пра цэ са мі. У пры ват-
нас ці, дзей ні чаюць сіс тэ мы кі ра ван-
ня скла дам (WMS), кі ра ван ня два ром 
(YMS), кі ра ван ня транс пар там (TMS). 
Гэ та да зва ляе ап ты маль на вы ка рыс-
тоў ваць рэ сур сы, ска ра чаць экс плу а-
та цый ныя рас хо ды, па вы шаць якасць 
аб слу гоў ван ня клі ен таў і ўдас ка наль-
ваць улік і да ку мен та а ба рот. Ка лі 
ўспом ніць, што толь кі склад ганд лё-
ва-ла гіс тыч на га цэнт ра зай мае 7000 
квад рат ных мет раў тэ ры то рыі і прад-
на зна ча ны для за хоў ван ня больш 
чым 350000 дал пра дук цыі, то мож на 
аца ніць важ насць пра ве дзе ных ме ра-
пры ем стваў.

Тры на шы струк тур ныя пад раз дзя лен ні — ад дзе лы 
мар ке тын гу, про да жаў і ла гіс ты кі пра цу юць у ад ной «звяз-
цы», пад па рад ку юц ца ка мер цый на му ды рэк та ру, і мы 
бу ду ем сваю ра бо ту ў цес най уза е ма су вя зі. У тым лі ку 
кла по цім ся пра знеш ні вы гляд пра дук цыі, уклю ча ю чы 
но вую та ру і но выя эты кет кі. Знеш ні вы гляд пры пе ра вы-
твор час ці, ка лі ад на тып ная пра дук цыя роз ных вы твор цаў 
па ад ноль ка вай ца не ста іць на па лі цах ма га зі наў у вя лі кай 
коль кас ці, ады гры вае вель мі вя лі кую ро лю. Ка лі во ка «за-
ча пі ла ся» за знеш ні вы гляд, за яр кую эты кет ку, то па куп-
нік бя рэ гэ тую, а не ін шую пра дук цыю. Мы ў патрэбным 
кі рун ку ро бім мно гае.

Пра во дзім і па ста ян ныя да сле да ван ні спа жы вец ка га 
по пы ту. Вы зна ча ем, што ка рыс та ец ца боль шым по пы-
там, у ад па вед нас ці з гэ тым рас пра цоў ва ем но выя ві ды 
пра дук цыі і вы во дзім іх на ры нак.

Мы што год удзель ні ча ем у прэ стыж ных між на род-
ных пра фе сій ных дэ гус та цый ных кон кур сах і вы ста вах. 
Дня мі ў ста лі цы Ка зах ста на, Ал ма ты, прай шла вы ста ва 
«WorldFood Kazakhstan». Там жа ад быў ся пра фе сій ны 
дэ гус та цый ны кон курс. І на шы но выя ві ды пра дук цыі — 
лі ней ка «Бра ты Ра каў шчы кі» і пра дук цыя ганд лё вай мар кі 
«Ра дзі віл» — за ня лі пер шыя мес цы. 

На гэ тым тыд ні ўдзель ні ча лі ў ра бо це буй ней шай між-
на род най вы стаў кі-яр мар кі хар чо вай ін дуст рыі «Пра дэкс-
па — 2013» у Мін ску. За кры ты пра фе сій ны дэ гус та цый ны 
кон курс у яе рам ках пра ве дзе ны на ба зе на ша га прад-
пры ем ства, у спе цы яль на ство ра най для та кіх мэт буй ной 
дэ гус та цый най за ле. Пра дук цыя за во да ўзна га ро джа на 
2-ма Гран-пры і 4-ма за ла ты мі ме да ля мі. Гэ та дзе вят-
нац ца тая па лі ку вы стаў ка-яр мар ка «Пра дэкс па». На-
ша прад пры ем ства пры мае ўдзел у ёй што год і заў сё ды 
атрым лі вае бу кет уз на га род. Што на пра мую свед чыць аб 
якас ці на шай пра дук цыі.

А крыху раней, у кастрычніку, на прафесійным кон-
курсе – дэгустаціі ў Нью-Йорку гандлёвая марка «Белая 
Русь» заняла першае месца, атрымала двайны залаты 
медаль і прызнана лепшай у 2013 годзе.

У гэ тай су вя зі па трэб на ад зна чыць ра бо ту на шых тэх-
но ла гаў, якія рас пра цоў ва юць но выя ві ды пра дук цыі. Усе 
рэ цэп ту ры, па якіх вя дзец ца вы пуск пра дук цыі, — гэ та 
ўлас насць на ша га прад пры ем ства. Спе цы я ліс ты па ста-
ян на ву чац ца, удас ка наль ва юць свае ве ды, і іх уклад 
важ кі і знач ны.

Свой плён да юць су стрэ чы са спа жыў ца мі. Гэ та за бяс-
печ вае зва рот ную су вязь, да па ма гае ра зу мець тэн дэн цыі 
і на ват «зды маць» ней кія не ра зу мен ні. Ска жам, ня даў на 
пад час ад ной та кой су стрэ чы вы сту пае муж чы на і за дае 
пы тан не: «Вось вы та кое ма гут нае прад пры ем ства, але 
я чуў, у вас не ха пае ўлас най сы ра ві ны, і вам за во зяць 
спірт аж з Кі тая...» На са мой спра ве ў нас тры свае спірт-
за во ды, і яны цал кам за бяс печ ва юць нас па трэб ны мі аб'-
ёма мі сы ра ві ны, а част ку сва ёй пра дук цыі ад праў ля юць 
на экс парт. Важ на, што мы мо жам кла па ціц ца аб іх раз-
віц ці і да бі вац ца най леп шай якас ці іх пра дук ту, ад ча го ў 
знач най сту пе ні за ле жыць якасць кан чат ко вай пра дук цыі. 
Пры чым толь кі ў нас ёсць спірт «Крыш таль су пер-люкс» 
— больш ні ў ко га.

Ся род за дач, якія мы пе рад са бой ста вім на блі жэй шую 
перс пек ты ву, — ука ра нен не ўні фі ка ва ных стан дар таў 
пры сут нас ці пра дук цыі ў ганд лё вых пунктах, а так са ма 
раз віц цё трэйд-мар ке тын гу і да лей шае раз віц цё мер чан-
дай зін гу. На мэ це ма ец ца да лей шае па ве лі чэн не на шай 
до лі на рын ку, асва ен не но вых яго ніш і сег мен таў, на-
рошч ван не аб' ёмаў экс парт ных па ста вак.

Бра ты Ра каў шчы кі вяр та юц ца

Ноу-хау 
«кла сі ку» не псуе

Пуб лі ка цыю пад рых та ва лі Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ, Але на ДАЎ ЖА НОК і На дзея БУ ЖАН (фо та). 

ПА ПРА ЦЫ І ЎЗНА ГА РО ДЫ

Ад дзел мар ке тын гу рас пра цоў вае стра тэ гiю пра соў ван ня но вай прадукцыі. 
Зле ва на пра ва Воль га ПАР ФЯ НО ВIЧ, Ган на ЗО ЛА ТА ВА (начальнік аддзела), Ак са на ФЯ ДО СА ВА, Юлiя ПЕ РА ВО ЗIК.

Пра да вец аднаго з фірменных магазінаў Ве ра РА МА НА ВА.

Фірменны магазін у Стоўбцах.

Iн жы нер-тэх но лаг Ак са на СI ДА РЭН КА рас каз вае пра ар тэ зi ян скую свiд ра вi ну, глы бi ня 
якой 290 мет раў. Ва да з гэ тай свiд ра вi ны вы ка рыс тоў ва ец ца для вытворчасці ўсёй пра дук-
цыi прадпрыемства.

На «Прадэкспа – 2013» 
прадукція завода 
атрымала адразу 
6 галоўных узнагарод
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