
— Ле тась тэмп рос ту асноў-
на га па каз чы ка — роз ніч на га 
та ва ра зва ро ту — на шай ганд-
лё вай сет кі ў су па стаў ных цэ-
нах склаў 106,7 %, што больш 
чым на 5 % пе ра вы шае за-
дан не, — рас каз вае ды рэк-
тар Ма зыр скай ганд лё вай 
кам па ніі «Па лес се» На тал ля 
СЕ МЯ НЮК. — Тэмп роз ніч на-
га та ва ра зва ро ту прад пры ем-
стваў гра мад ска га хар ча ван-
ня ў су па стаў ляль ных цэ нах — 
139 % пры да ве дзе ным за дан-
ні 101,2 %. Рэн та бель насць 
про да жаў скла ла 1,54 %. 
Вы ка нан не та ва ра зва ро ту 
і ін шых па каз чы каў, ста біль-
ная ра бо та на ша га прад пры-
ем ства да зво лі лі атры маць 
пры бы так і аба рот ныя срод-
кі для вя дзен ня гас па дар чай 
дзей нас ці. Важ на, што мы 
вы кон ва ем свае аба вя за-
цель ствы і не ма ем пра тэр-
мі на ва най дэ бі тор скай і крэ-
ды тор скай за па зы ча нас ці. 
Аба рот ныя срод кі на кі роў ва-
ем пе ра важ на на на быц цё аб-
ста ля ван ня для да лей шай ма-
дэр ні за цыі і тэх ніч на га пе ра-
ўзбра ен ня на шых аб' ек таў — 
як ганд лё вых, так і гра мад ска-
га хар ча ван ня, на рых тоў чых 
пунк таў.

Да рэ чы, ця пер у склад 
прад пры ем ства ўва хо дзіць 
11 роз ніч ных ганд лё вых аб' ек-
таў. У іх лі ку сем пра дук то вых, 
тры не пра дук то выя і адзін су-
меж ны ма га зі ны. У струк ту ры 

«Па лес ся» — і ча ты ры аб' ек ты 
гра мад ска га хар ча ван ня. Гэ-
та рэ ста ран «Па лес се», ка фэ 

і мі ні-ка фэ на 236 па са дач ных 
мес цаў, ад дзел ку лі на рыі «Ла-
су нак». Па вод ле слоў На тал лі 
Се мя нюк, стра тэ гія раз віц ця 
прад пры ем ства скі ра ва на на 
ўма ца ван не ўлас най ма тэ ры-
яль най ба зы, па ста ян нае ўдас-
ка на лен не ганд лё вай сет кі, 
у тым лі ку ра цы я наль нае вы ка-
ры стан не ганд лё вых пло шчаў, 
па шы рэн не асар ты мент на га 
пе ра лі ку на асно ве мар ке тын-
га вых да сле да ван няў. За апош-
нія га ды амаль цал кам уда ло ся 
аб на віць усё тэх на ла гіч нае аб-
ста ля ван не аб' ек таў ганд лю і 

гра мад ска га хар ча ван ня, парк 
аў та транс пар ту, аў та ма ты за-
ваць ганд лё вы пра цэс. На прад-
пры ем стве ак тыў на па пра ца ва-
лі над ука ра нен нем без на яў ных 
раз лі каў па куп ні коў, і ця пер па 

коль кас ці раз лі каў бан каў скі мі 

пла цеж ны мі карт ка мі ма юць ба-

дай най леп шы па каз чык ся род 

ганд лё вых прад пры ем стваў Ма-

зыр ска га ра ё на. У са мой кам па-

ніі ўжо не каль кі га доў па спя хо ва 

функ цы я нуе кам п'ю тар ная пра-

гра ма з цэнт раль ным офі сам, 

якая да па ма гае дэ та лё ва ана-

лі за ваць про да жы і эфек тыў-

насць пра вя дзен ня роз ных ак-

цый, ад соч ваць рух та ва ру.

Мар ке тын га выя ак цыі, да-
рэ чы, шы ро ка пры мя ня юц ца 
ў ганд лё вых аб' ек тах «Па лес-
ся». «Адзі ны дзень зні жак», 
про ма ак цыі, рас про да жы, 
рэ клам ныя гуль ні — тут па 
мак сі му ме вы ка рыс тоў ва юць 
усе тыя су час ныя ін стру мен-
ты, якія да зва ля юць пры ва-
біць па куп ні коў. Што ме сяц, 
на прык лад, у на вед валь ні-
каў ма га зі наў ёсць маг чы-
масць на быць са зніж ка мі ад 
15 да 40 % та ва ры прад пры-
ем стваў кан цэр наў «Бел лег-
п рам» і «Бел дзярж харч-
прам». Мож на атры маць 
зніж кі і па на кап ляль най 
дыс конт най пра гра ме «Маё 
Па лес се», іс нуе і пра гра ма 
па да рун ка вых сер ты фі ка-
таў. Да ступ на для па куп ні коў 
на быц цё та ва ру ў крэ дыт з 
рас тэр мі ноў кай пла ця жу. Ме-
на ві та та кія па ды хо ды да зва-
ля юць па спя хо ва кан ку ры-
ра ваць з вя до мы мі буй ны мі 
ганд лё вы мі сет ка мі.

Акра мя пра вя дзен ня гіб кай 
цэ на вай па лі ты кі, рэ клам ных 
ак цый і вы ста вак-про да жаў, 
важ ная і куль ту ра аб слу гоў-
ван ня па куп ні коў, якую на 
прад пры ем стве па ста ян на 
ўдас ка наль ва юць. І вя лі кую 
ро лю ў гэ тым ады грае вы-
со кі пра фе сій ны ўзро вень 
уся го ка лек ты ву, яго твор чы 
па ды ход і імк нен не да ўка ра-
нен ня су час ных стан дар таў 
ганд лю.

ПА СУ ЧАС НЫХ 
СТАН ДАР ТАХ ГАНД ЛЮ

Ад но з най леп шых ганд лё вых прад пры ем стваў не 
толь кі ў Ма зыр скім ра ё не, але і ў Го мель скай воб лас ці, 
ганд лё вая кам па нія «Па лес се» што год на рошч вае 
та ва ра аба рот, пра цуе з пры быт кам і ін вес туе срод кі 
ў ма дэр ні за цыю і но вае аб ста ля ван не. Сён ня гэ та 
кам па нія но ва га ты пу, дзе стыль ра бо ты і ўзро вень 
аб слу гоў ван ня ад па вя да юць су час ным стан дар там. 
Па вы ні ках па каз чы каў са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця 
прад пры ем ства ста біль на ўва хо дзіць у лік най леп шых 
у рэ гі ё не.

— Сё ле та ўжо звыш 
13 ты сяч ча ла век па спе лі ска-
рыс тац ца яго па слу га мі, — 
рас каз вае ме та дыст ад дзе ла 
аду ка цыі, спор ту і ту рыз му 
Ма зыр ска га рай вы кан ка ма 
Га лі на КАС ЦЯШ КІ НА. — А гэ-
та азна чае, што комп лекс за-
ра біў 55 ты сяч руб лёў. Умо вы 
на двор'я да зво лі лі ад крыць 
ка ток для на вед валь ні каў 
толь кі ў ся рэ дзі не сту дзе ня, 
але ж вель мі шмат лю дзей 

маг чы мас цю па ка тац ца ска-
рыс та лі ся.

Для тых, хто ад дае пе ра ва-
гу імк лі вым гор ным спус кам, — 
тра са пра цяг лас цю ка ля 
200 мет раў, шы ры нёй 
30 мет раў і пе ра па дам вы шынь 
28 мет раў. Старт се зо на снаў-
бор даў і лыж кры ху за цяг нуў ся 
з-за кап ры заў на двор'я, але 
ж на пе ра дзе яшчэ са ка вік і 
прак тыч на да яго кан ца мож-
на па спець атры маць аса ло ду 

ад спус ку з га ры з вет ры кам. 
Між тым па чат коў цы мо гуць 
узяць пер шыя ўро кі не па срэд-
на на гар на лыж ным комп лек-
се: тут пра цу юць ін струк та ры 
для да рос лых і дзя цей.

Спар тыў на-азда раў лен-
чы гар на лыж ны комп лекс 
«Ма зыр» пра цуе з 2006 го-
да. Гар на лыж ная ба за раз-
мя шча ец ца ў цэнт ры го ра да, 
што вель мі зруч на для ту-

рыс таў. Комп лекс пра па нуе 
клі ен там са мы раз на стай ны 
ад па чы нак. Дзе ці з за да валь-
нен нем ка та юц ца на спе цы-
яль на аб ста ля ва най цю бін га-
вай тра се. А да рос лыя мо гуць 

па ка тац ца не толь кі на лы жах, 
але і на снаў бор дах. Пры гэ-
тым увесь рыш ту нак мож на 
ўзяць на пра кат тут жа. Гор-
ныя лы жы, кань кі, снаў бор ды 
і цю бін гі для дзя цей ва ўзрос-

це ад трох га доў і прак тыч на 
лю быя па ме ры для да рос лых. 
Ка тац ца мож на і на сва іх, але 
аба вяз ко ва ку піць бі лет для 
ўва хо ду на лёд. Акра мя та-
го, ар га ні за та ры пра па ну юць 
яшчэ і ка тан не на сне га хо дзе. 
Да рэ чы, якасць трас за бяс-
печ вае спе цы яль ная снеж ная 
гар ма та ма гут нас цю 50 ку ба-
мет раў штуч на га сне гу за га-
дзі ну. Яна здоль ная ства рыць 
снеж ны по лаг на па лес кім гор-
на лыж ным ку рор це. А тым, 
хто ста міў ся ці за мерз, мож-
на вы піць ку ба чак гар ба ты ва 
ўтуль най мяс цо вай ка вяр ні.

У Ма зыр скім ра ё не раз ві ва ец ца 32 ві ды спор ту, з іх 17 — 
па алім пій скай пра гра ме. Най больш ма са ва: вес ла ван не 
на бай дар ках і ка ноэ, ва лей бол, фут бол, цяж кая ат ле ты ка, 
бокс, воль ная і грэ ка-рым ская ба раць ба, ака дэ міч нае 
вес ла ван не, лёг кая ат ле ты ка, ве ла спорт, ка ра тэ, акра ба ты ка. 
У склад на цы я наль ных ка ман даў ува хо дзіць 86 спарт сме наў 
Ма зыр ска га ра ё на.

Це ла ўма цу юць, а на строй — па ды муць. Асноў ны спар-
тыў на-азда раў лен чы аб' ект го ра да над Пры пяц цю — 
гар на лыж ны комп лекс «Ма зыр», за раз ак тыў на 
пры мае як жы ха роў, так і гас цей го ра да.

ГОР НЫЯ СПУС КІ ЗА ХО ПЯЦЬ ДУХ

У сён няш ніх умо вах ры нак па тра буе 
ін ды ві ду аль на га па ды хо ду да кож-
на га па куп ні ка і яго спа жы вец кіх 
маг чы мас цяў, а ва ўмо вах жорст кай 
кан ку рэн цыі клю ча вы мі фак та ра-
мі ста но вяц ца не толь кі цэ ны, але 
і фор мы аб слу гоў ван ня, асар ты-
мент і на ват ды зайн ма га зі на. Гэ та 
вы дат на ве да юць на ад ным з най-
буй ней шых ганд лё вых прад пры ем-
стваў Ма зыр шчы ны — «Пры пяц кім 
Аль ян се».

Сён ня ў струк ту ры кам па ніі больш за 
сот ню ма га зі наў. А іх агуль ная пло шча — 
амаль 11,5 ты ся чы м2. Яны зна хо дзяц ца 
не толь кі ў Ма зыр скім, але і ў су сед нім 
На раў лян скім ра ё не, а так са ма ў Ма зы ры, 
Ка лін ка ві чах, На роў лі, Ель ску і Рэ чы цы 
і аб слу гоў ва юць больш за 30 ты сяч на-
сель ніц тва. Пры чым прад пры ем ства 
вы кон вае важ ную са цы яль ную мі сію — 
аказ вае па слу гі ў ад да ле ных на се ле ных 
пунк тах, дзе жы вуць у асноў ным па жы лыя 
лю дзі, і атры маць асаб лі вы пры бы так там 
не маг чы ма. Ме на ві та 70 ма га зі наў кам-
па ніі (а гэ та амаль 70 %) зна хо дзяц ца ў 
сель скай мяс цо вас ці, ку ды не спя ша юц ца 
пры хо дзіць ін шыя ганд лё выя прад пры ем-
ствы. А восем аў та ла вак аб слу гоў ва юць 
жы ха роў 75 вё сак, дзе пра жы вае больш 
за 2 ты ся чы ча ла век і ня ма ста цы я нар ных 
ганд лё вых се так.

У буй ных крамах ганд лё вай сет кі 
«Пры пяц кі Аль янс» пра вод зяц ца раз-
на стай ныя мар ке тын га выя ме ра пры ем-
ствы: ак цыі «Кошт тыд ня» і «Кошт дня», 
«Дзень скі дак», се зон ныя рас про да жы. 
Ар га ні за ва ны і про даж та ва раў у крэ дыт 
з ад тэр мі ноў кай пла ця жу — па карт ках 
«Лёг кія па куп кі», «Хал ва», «Маг ніт». 
Але сён ня, ка лі ў па куп ні ка шы ро кі вы-
бар ганд лё вых се так, вя лі кае зна чэн не 
мае не толь кі кан ку рэн та здоль ны кошт, 
але і пры ваб ны асар ты мент та ва раў. Та-
му ка лек тыў прад пры ем ства пра цуе над 
муль ты фар мат нас цю: у спаль ных ра ё нах 
го ра да па куп нік ад дасць пе ра ва гу та му 
ма га зі ну, дзе ку піць мож на ўсё — ад хле-
ба і ма ла ка да зу ба чыс так і сур вэ так. 
Важ ную ро лю ады гры вае і ін тэр' ер са мо-
га ма га зі на. Та му знач ную до лю срод каў 
прад пры ем ства ін вес туе ў ма дэр ні за цыю 
ганд лё вых аб' ек таў. Ле тась былі пры-
ве дзе ны ў ад па вед насць з су час ны мі 
стан дар та мі ма га зін № 8 «Пры пяц кі» і 
ма га зін у вёс цы Ме ляш ко ві чы. А пра мыс-

ло вы ма га зін «Па лес кі» пе ра ўтва рыў-
ся ў су час ную кан ды тар скую «Са лод кі 
це рам». Новае аб ста ля ван не з'я ві ла ся 
яшчэ ў шас ці ганд лё вых аб' ек тах. Сё ле та 
гэ та ра бо та бу дзе пра цяг ну та, пла ну ец-
ца ма дэр ні за ваць яшчэ ча ты ры крамы 
ў сель скай мяс цо вас ці з поў най за ме най 
аб ста ля ван ня.

У сфе ры ін та рэ саў кам па ніі «Пры пяц-
кі Аль янс» не толь кі ап то вы і роз ніч ны 
ган даль, але і гра мад скае хар ча ван-
не, на рых тоў чая дзей насць, ака зан не 
транс парт ных па слуг і пе ра воз ка гру-
заў, зда ча ў на ём не ру хо мас ці і знеш-
не эка на міч ная дзей насць. У струк ту ры 
кам па ніі 24 прад пры ем ствы гра мад ска га 
хар ча ван ня ў Ма зыр скім і На раў лян скім 
ра ё нах. Жы ха ры і гос ці На роў лі вы дат-
на ве да юць утуль ны су час ны бар «Та-
вер на». А ма зы ра не аб лю ба ва лі ка фэ 
«Шам пань», у тым лі ку — і за яго ак цыі 
«Стра ва тыд ня», «Дні бе ла рус кай кух ні», 
«Рыб ны дзень». Акра мя ка фэ і рэ ста ра-
наў у склад ува хо дзяць ба ры, ста ло выя, 
за ку сач ныя, бу фе ты. Да рэ чы, 13 та кіх 
аб' ек таў зна хо дзяц ца ў сель скай мяс цо-
вас ці. Ле тась тэмп рос ту та ва ра аба ро ту 
прад пры ем стваў гра мад ска га хар ча ван-
ня склаў 103,3 %.

Пе ра вы ка на на за дан не па на рых тоў-
чым аба ро це. Ле тась ён склаў 2 918 ты-
сяч руб лёў, што на 10,5 % больш, чым у 
2016-м, і на 6,5 % вы шэй за да ве дзе ны 
па каз чык. У прад пры ем ства 10 пры ёма-
на рых тоў чых пунк таў, скла ды дру гас най 
сы ра ві ны і схо ві шча са да ві ны і ага род ні ны. 
Яно, да рэ чы, аб ста ля ва на рэ гу ля ва ным 
мік ра клі ма там і су час най спліт-сіс тэ май, 
якая да зва ляе доў гі час за хоў ваць пло да-
а га род нін ную пра дук цыю без стра ты яе 
спа жы вец кіх якас цяў.

Спы няц ца на да сяг ну тым на прад пры-

ем стве не збі ра юц ца. Раз віц цё і ўдас ка на-

лен не ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы, у пры-

ват нас ці да лей шая ма дэр ні за цыя аб' ек таў 

ганд лю, фар мі ра ван не пры ваб на га асар ты-

мен ту па кан ку рэн та здоль ных цэ нах, па ве-

лі чэн не роз ніч на га та ва ра зва ро ту — та кія 

за да чы ста віць пе рад са бой кі раў ніц тва і ка-

лек тыў «Пры пяц ка га аль ян су». Але га лоў-

ная з іх — за бяс пе чыць са мыя раз на стай-

ныя па трэ бы па куп ні коў.         УНП 400210619

ЗА БЯС ПЕ ЧЫЦЬ СА МЫЯ 
ПА ТРА БА ВАЛЬ НЫЯ ЗА ПЫ ТЫ

УНП 400082468
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