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идерът на пазара
на захарни изделия
“Престиж 96” празнува 20-годишен юбилей.
Първото производство е
през януари 1996 г. Стартовата производствена
серия е от точно 96 вафли, за да достигне две
десетилетия по-късно до
милиони бисквити и вафли и да е позната като
гарант на любимите вкусове на България.
През далечната 1996 г.
двама млади търновски
предприемачи - Антон
Танев и Георги Георгиев, реализират своята мечта и я превръщат в голямо постижение.
Днес компанията е
пазарен лидер в категориите, в които оперира - бисквити, вафли и миникейкове и е един от водещите производители
в хранително-вкусовата
промишленост.
През 2012 г. “Престиж
96” променя собствеността си и днес компанията е акционерно дружество, като контролния пакет държи американският инвестиционен фонд TRG. Тя обаче е
изцяло с българско управление.
Изпълнителен
директор е Дарина Стоянова, която успешно ръководи бизнеса от 2014
г., в екип с директори на
направления, квалифицирани специалисти с дългогодишен опит в бранша.
През 2012 г. е завършена
новата
модерна
производствена сграда
на “Престиж 96” във Велико Търново. Инвестицията е за 30 милиона лева, а с модерната база същата година компания-

20 г. “Престиж 96”
създава любимите
вкусове на българите
та печели приза “Инвеститор на годината” и
“Сграда на годината” в
категория “Промишлени
предприятия”.
“Бе огромен успех, че
още през 2013 г. само за
една година успяхме да
преместим
производството от старата
фабрика в новата база.
На площ от 24 800 кв. м са
разположени
всички
производствени мощности, като разполагаме с
най-модерно оборудване
и технологии, включително методи и средства за анализ - физикохимичен, микробиологичен контрол, и лаборатория, свързана с разработването
на
нови
продукти”, разказа директорът “Човешки ресурси” Магдалена Сергиева.
За да постигнат това,
служителите тестват
многократно продуктите на всички етапи от
тяхното производство -

Разполагаме
с най-модерно оборудване и
технологии,
казва директорът на
“Човешки
ресурси”
Магдалена
Сергиева
(на малката
снимка).

от подбирането на найвисококачествените суровини до тяхното пакетиране и реализация.
Компанията е сертифицирана по ISO 22000:
2005, ISO 9001: 2008, IFS и
HALAL. “Едва ли има български потребител, който да не е пробвал някой
от нашите продукти. В
категория
тунквани
бисквити пазарният ни
дял от 32% е много над
конкурентите. Разбира
се, “Траяна” и “Мираж” са
нашите топселъри, но не

по-малко известни са вафлите “Споко”, “Хипер” и
“Троя”. “Ная” печели много големи овации извън
България в експортните
ни пазари. “Роден край” е
също един много любим
за нас бранд”, допълва гжа Сергиева.
Компанията споделя
постоянен стремеж за
просперитет, иновация,
качество и съвършенство.
Приоритет за фирмата е развитието на експортните пазари. В мо-

мента “Престиж 96” изнася в над 25 държави сред които Йемен, Саудитска Арабия, страни в
Централна Европа - Унгария, Чехия, Германия.
Много перспективен пазар за фирмата е Турция.
Този пазар е изключително конкурентен в тази категория продукти и
в същото време там нашите продукти печелят
изключителен успех и популярност. Към момента
около 10% от производството е за експорт, но

Летните фестивали ще привлекат много млади хора.

той непрекъснато нараства и печелим нови
клиенти и успехи, казват
от компанията. Оборотите на “Престиж 96” за
2015 г. спрямо предходната година са се увеличили с 10%, а печалбата
на дружеството за 2015
г. спрямо 2014 г. е нараснала с 30%.
Компанията е сред
най-големите и коректни работодатели във Велико Търново като в нея
работят около 550 човека. “Престиж 96” е едно
уникално място, в което
всички
професионалисти, които работят,
имат възможност да създават. Изключително
добра синергия между
утвърдени международни стандарти на работа
и в същото време възможност за личностна
изява на всеки един от
екипа. Място, където не
работим само чрез имплементиране на конкретно
създадените
процедури, но и всеки
един от нас може да покаже какво може да направи и да даде своя личен
принос за успеха на бизнеса”, твърди директорът “Човешки ресурси”.

СНИМКА: АВТОРЪТ

Нови фестивали през лятото
ДИМА МАКСИМОВА

Нови фестивали и събития има в културния календар в Търново през
това лято. Първото издание на международния
фестивал на историческите възстановки “Ежедневието на средновековния Търновград” ще
се проведе от 28 до 30
юли на крепостта Царевец и в средновековните

църкви в подножието є.
Фестивалът ще е под мотото “Животът на средновековния човек по време
на династията на Асеневци, XII-XIV в.”.
Сред новите събития
са мултижанровият фест
Transfiguration festival от
19 до 21 август, летният
куклено-театрален фестивал с международно
участие, “Велико Търно-

во рокфест” и “Мото рокфест Велико Търново
2016”, фестивалът за късометражно кино “В
дворците”. Подготвят се
и изданията на оперния
фестивал “Сцена на вековете”, на класическата
камерна музика Arbanasi
summer music и на туристическите филми “На
Източния бряг на Европа”.

