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Пишува: 
Рената МАТЕСКА

АД - ПЕЧАТНИЦА "КИРО    

Постојан развој, успеш-
но совладување на 
деловните тешкотии и 

зацврстување на својата по-
зиција на овие простори, со 
цел излез на поширокиот 
странски пазар каде што ќе 
може успешно да й  се па ри-
ра на останатата конку рен-
ција, се целите кон кои се 
стре    ми и успешно гра би ра-
ководството на АД - Печат ни-
ца "Киро Дандаро" - Бито ла.

Во оваа наша мошне ус-
пешна фирма, исто како и во 
печатарската индустрија, се 
забележани драстични про -
мени од 1946 година, ко га 

Континуираното следење на последните 
светски и европски достигнувања во 
графичката индустрија ги отвора вра-
тите за работа во многу сегменти и 
индустрии.

"Ние ги поставуваме новите трендови, не 
само во графичката индустрија туку и 
во сите индустрии во кои се користат 
нашите производи", велат од рако вод-
ството на оваа фирма.

таа почнала да работи со 22 
работника, со исклу чително 
скромна техника за пе ча те-
ње. Денес во "Киро Дандаро" 
се вработени 200 лица од 
кои околу 40 про центи се 
инвалиди. Печат ницата рас-
полага со најнови технологии 
за печатење и 7.500 метри 
квадратни де ловни прос то-
рии. Во опрема и во ре кон-
струкција на об јектите се ин-
вестирани 1.200.000 евра. 

Исто така, извозот им е зго-
лемен за 20 проценти, а вкуп-
ниот ка па цитет на произ вод-
ството е зголемен за 40 
отсто. 

ИСКУСТВО
 

  "Децениското искуство во 
печатењето и константноста 
во модернизацијата се по-
енти кои нè прават големи", 
нагласуваат од раковод-
ството на оваа компанија.
Располагаат со најсовремен 
машински парк во својот 
домен, технологиите со кои 
работат се водечки во светот, 
во делот на печатење на 
хартија, алу-фолија, поли-

ИСТОРИЈАТ 

АД - Печатница "Киро Дандаро" - Битола е основано 
пред повеќе од 5 децении (1944), со дејност печатница 
во тогашни воено-повоени услови, и само со 22 гра-
фички работника. Во 2002 година се трансформира во 
акцио нерско друштво, со целосна приватна сопственост, 
со раз виени партнерски односи на акционерите.

ПОЧЕТОЦИТЕ НА ПЕЧАТНИЦАТА

 МОДЕРНИЗАЦИЈАТ  



     ДАНДАРО" - БИТОЛА
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пропилен, полиетилен, це-
лофан, како и за печатење на 
сигурносни хартии. Кон  ти ну-
ирано ги следат последните 
светски и европски дос ти г-
нувања во графичката ин-
дустрија, што ги отвора 
вратите за работа во многу 
сегменти и индустрии: пре-
хранбената, тутунската, хе-
миската, фармацевтската, но 
и во институциите, уста но ви-
те, министерствата, во делот 
на сигурносните хар тии. Ре-
проматеријалите ги обез бе-
дуваат од странски доба-
вувачи и дел од нив се Radici 
Film Italy, Vifan, Moplefan, Mo-
bil, BASF Germany, Drukfar-
ben, SILL Lanndqart Switzer-
land.

Фирмата е извозно ори-
ентирана, особено кон Ср-
бија, Босна и Херцеговина, 
Косово и Албанија.

ИНТЕНЦИИ

"Нашите интенции не се 
само да се задоволат по-
требите на коминтентите со 
производи и со услуги од 
највисок квалитет, туку и да 
се има што повеќе да се 
понуди во делот на новата, 

подобрата, попрактичната, 
по  рационалната и техно-
лошки поприфатливата кул-
тура во деловното работење", 
велат од АД - Печатница 
"Киро Дандаро". 

Производствените стан-
дарди се високи, квалитетот 
на производите и услугите 
постојано системски се сле-
дат, а организацијата на про-
изводството е рацио нали зи-
рано и компјутерски под др-
жано. Нивната технологија е 
со најдобар квалитет, па зар-
ната стратегија им е флек-
сибилна, дизајните се ат рак-
тивни, а материјалите кои ги 
користат се пријатели на при-
родата.

"Да, произведуваме инте-
лигентни и интегрирани фор-
ми со најдобар квалитет на 
печатен материјал. Од кон-
цепт до завршен производ, 
нашата поддршка за ко мин-
тентите е консултација, ди-
зајн, производство и испо-
рака. Само на овој начин ние 
ја одржуваме нашата репу-
тација и го зголемуваме на-
шето присуство на стран-
ските пазари", порачуваат од 
Печатницата.

ЦЕЛИ

Нивна цел во бизнис - 
стра тегијата е да имаат ко-
минтенти од цел свет.
Асо  р      тиманот и флекси бил-
носта во производството ги 
надминуваат потребите на 
македонскиот пазар. На  по-
рите на Печатницата се ло-
цирани кон изведба на гло-
балната стратегија за ин тер-
национализација на нивното 
деловно работење. Гене-
ралната стратегија ја темелат 
на вградувањето на флек-
сибилноста во однос на бр-
зината на одговор кон ко-
минтентите и на интер на-
ционално ниво. Инве сти-
циите во нови технологии, 
кои постојано ги спро ве ду-

ваат, само ќе го продолжат 
континуитетот во зголе му-
вањето на продуктивноста.
Според раководниот тим на 
АД - Печатница "Киро Дан-
даро", тие континуирано ќе 
продолжат во оваа насока, 
своите предности ќе ги тран с-
формираат во ефективна по-
зитивна финансиска си ту-
ација, како и во знаењето од 
областа на графичката тех-
нологија, квалитетот на мар-
кетингот и на про извод-
ствените операции, тра ди-
цијата и репутацијата на 
нивните производи, про из-
водствениот дијапазон, спо-
собноста да понудат кре-

ативни солуции, при што 
репутацијата која ја имаат ќе 
биде гаранција за заеднички 
успех на нив како Печатница 
и на нарачателите на услу-
гите. 

Сè понапред наведено во 
Печатницата е овозможено 
со следењето на принципот 
на ИСО системот и тоа: ИСО 
9001 - воведен во 1999 го-
дина и ИСО 14001 - моментно 
во фаза на имплементација. 

ДОБИЕНИТЕ СЕРТИФИКАТИ 
ГОВОРАТ ЗА ВРВНИОТ КВАЛИТЕТ

 А  НЕ  ПРАВАТ  ГОЛЕМИ


