
«НЭФИС КОСМЕТИКС» АҖ

Көнкүреш химиясе,  косметика,  һәм 

техник продукция җитештерү һәм сату



НЭФИС КОМПАНИЯЛӘРЕ ТӨРКЕМЕ

«Нэфис» компанияләре төркеме - Россиядә көндәлектә ихтыяҗ булган 

товарлар җитештерүчеләр арасында иң зурларыннан берсе( FMCG - Fast Moving 

Consumer Goods ) - көнкүреш химиясе һәм май продукцияләре.

«НЭФИС КОСМЕТИКС» 
АҖ

"Нәфис-Биопродукт" АҖ

«Казан май экстракциясе 
заводы» АҖ

«Казан май
комбинаты» АҖ

Илдә алдынгы көнкүреш 
химиясе җитештерүче.

Кереме – 14,7 млрд.сум.

Ауропада ПЭТ-савытта соуслар, 
кетчуплар һәм майонезлар 
җитештерү буенча иң зурысы.

Кереме – 15,8 млрд.сум.

Шешәгә салынган май һәм 

соусларны танылган брендлар 
белән җитештерүче заманча май 

комплексы.

Кереме – 4,3 млрд.сум.

Май культураларын эшкәртү
буенча Россиянең чик 
төньягында урнашкан завод.

Кереме – 5,5 млрд.сум.

2017 елда «Нэфис» КГның НДС исәпкә алмаган кереме – 41,3 млрд. сум.



Безнең миссия –
йорт кирәк-яраклары һәм тән тиресен 

тәрбияләү өчен югары сыйфатлы һәм 

үтә югары куллану кыйммәтенә ия 
булган продукциядә инновацион 

чишелешләр булдыру

Безнең принциплар
стратегик   фикерләүгә, тиз йогынты 

ясауга һәм өзлексез үсешкә
нигезләнгән

Безнең максат -
Россиянең косметика һәм 

көнкүреш химия базарында 

алдынгы компания булырга

Безнең сыйфат стандартлары
экологиядәге балансны саклап, тотрыклы үсү, бизнес һәм шәхес 

мәнфәгатьләренең гармониясен үстерү идеясе яклы



УҢЫШ ЮЛЫНДА

1998-2000 

еллар

Алдынгы Ауропа җитештерүчеләре катнашында порошок халәтендәге синтетик юу 

чараларын һәм хуш исле сабын җитештерү модернизацияләүнде Ballestra, Mazzoni, ACMA. 

Беренче бренд эшли башлады– Sorti һәм ТВдагы беренче реклама компаниясе - «Крошки 

Sorti».

2000 - 2006 

еллар

Сабыт-саба юу һәм синтетик чистарту чараларын җитештерү буенча яңа 

заводлар ачу компанияне юу чараларын җитештерүчеләр иң зур компанияләр 

исәбенә кертте.  Базарда «BiMax» һәм «AOS» яңа брендлары эшли башлады.

2006 - 2007 

еллар

«Биолан» брендын сатып алу юу чараларының экономияле сегментында

компаниянең сәүдә маркалары портфелен тулыландырды.

2007 - 2010 

еллар

Сәүдә каналлары буенча федераль дәрәҗәдә заманча дистрибуция 

системасын актив төзү эше башлана.

2011 - 2013 

еллар

Предприятиегә нигез салучылар хөрмәтенә «Заводъ братьевъ

Крестовниковыхъ» бендын, балалар өчен булачак продуктлар

линейкасы турында алдан хәбәр итүче «Я родился» исле

сабынын базарга чыгару.

2015- 2016 

еллар

Компания юбилеен бәйрәм итә – 160 ел. «R.T.H.

лабораториясе» ҖЧҖ өчен чәчләрне тәрбияләү
буенча косметика җитештерү оештырыла.

2017-2018 

еллар

«Sorti», «AOS», «BiMAX», «Биолан» брендлары 
үзләренең бәя сегментларында лидерлар рәтенә
керә. Ислемай-косметика проектларын үстерә.



ФАКТЛАР ҺӘМ 

САННАР

2017 ЕЛДА 
КОМПАНИЯНЕҢ
ӘЙЛӘНЕШЕ

14,7 МЛРД АРТТЫ

2015 елда 
ПРЕДПРИЯТИЕГӘ

160 яшь
ТУЛДЫ

ҮСЕШКӘ
ИНВЕСТИЦИЯЛӘР:

2013-2015 елларда

3,7 МЛРД.СУМ

ХЕЗМӘТКӘРЛӘРНЕҢ
ГОМУМИ САНЫ –

4 000 АРТЫК

ШӘХСИ ФӘННИ-

ҖИТЕШТЕРҮ ҮЗӘГЕ ҺӘМ 

ПАТЕНТЛЫ 

РЕЦЕПТУРАЛАР

РФ ҺӘМ БДБ ЭРЕ 

ИКЪТИСАДЫЙ 
ТӨБӘКЛӘРЕНДӘ

93 РӘСМИ 

ДИСТРИБЬЮТОР

ИЛ БУЕНЧА КӨНКҮРЕШ 

ХИМИЯСЕН ҖИТЕШТЕРҮДӘ –

ИҢ ЗУРЫСЫ

РОССИЯНЕҢ КӨНКҮРЕШ ХИМИЯ 

ТОВАРЛАРЫ БАЗАРЫНДА –

3 НЧЕ УРЫНДА

КОМПАНИЯНЕҢ АКЧА 

ӘЙЛӘНЕШЕ СОҢГЫ 5 ЕЛДА 2,5 

МӘРТӘБӘГӘАРТТЫ



БРЕНДЛАР ТАРИХЫ

1998 -1999
2000 - 2001

2011 - 2012

2006-2007

2001-2002

Компания 
портфелендә
якынча 20 БРЕНД 
ҺӘМ СӘҮДӘ
МАРКАСЫ

ПРОДУКЦИЯ  

ассортименты 
300 ТӨРДӘН

артык

ТВдә реклама

брендлары: AOS, 

BiMax, Sorti, 

Биолан, Я Родился

Брендларны һәм 

кулланучыларның
лояльлеген
югары дәрәҗәдә
белү

2014 -2017



ТОВАР КАТЕГОРИЯЛӘРЕ,

Көнкүреш химия базарында 

казанышлар

•AC Nielsen мәгълүматлары буенча 2017 елның гыйнвар-декабре, РФ натураль гәүдәләнештә
•, барлыгы

Кер юу 

порошоклары

Базар өлеше 11,6%

6,7%

2,1%

2,5%

0,1%

РФдә 3 нче урында

Косметика продукциясе

Исле сабын 8,3%

Сыек сабын 1,0%

Шампуньнар 0,3%

Кер юу өчен 

гельләр

Базар өлеше 3,8%

3,7%

0,1%

РФдә 3 нче урында

Савыт-саба юу 
өчен сыекчалар

Базар өлеше 33,5%

11,6%

16,8%

4,3%

0,6%

РФдә 2 нче урында

Чистартучы 

порошоклар

Базар өлеше  15,2%

3,5%

11,8%

РФдә 3 нче урында



Көнкүреш химия базарында 

КОМПАНИЯНЕҢ ӨЛЕШЕ

ТӨНЬЯК-

КӨНБАТЫШ

11,4%

ИДЕЛ

17,7%

ҮЗӘК+ 

КӨНБАТЫШ

14,6%

КӨНЬЯК

13,3%

УРАЛ

17,0%

СЕБЕР

9,1%

ЕРАК КӨНЧЫГЫШ

10,1%

РФдә БАЗАРНЫҢ АГРЕГАЦИЯЛӘНГӘН ӨЛЕШЕ 

БАРЛЫГЫ:*

2017 елда - 14,2%

* AC Nielsen мәгълүматлары буенча (категорияләрне анализлау нигезендә: синтетик юу чаралары, кер юу өчен гельләр, 
савыт-саба өчен сыек юу чаралары, чистарту чаралары, исле сабын)



МАКСИМУМ ЧИСТАЛЫК

«AOS» савыт-саба юу 

чарасы – югары 
сыйфатлы һәм   савыт-

сабадан абсолют 
юылып бетә.

«AOS» 2005 нче елда иң экономияле чара

буларак "Россиянең рукордлар китабына"

кертелде: 500 граммлы 1 флакон лимонлы
«AOS» ярдәмендә 9964 тәлинкә юылды.

«BiMAX» кер юу 

чарасы - тапларга каршы 
көрәштә чемпион!  Энзим-

нар  комплексы иң киң
таралган 100  пычракны 

юа.

"Sorti" чистарту һәм юу 

чаралары - халык маркасы, 

1998 елдан башлап 20 ел 
дәвамында аны миллион-

нарча кеше сайлады.

«Биолан» чистарту һәм 

юу чаралары - арзанлы 
һәм сыйфатлы   продукт-

лар бренды, экономияле 
хуҗабикәләр сайлый.

«Free Time» юу чаралары 
– артык акча сарыф итмичә
чисталыкка ирешү, йортның
уңайлы һәм ямьле булуы 

өчен бездән супер-эконо-

мияле бренд.

«BiMax» - күпьеллык тарихы булган бренд, юу 

чаралары базарындагы лидерларның берсе, ул 

илкүләм мульти компанияләр брендлары белән 

уңышлы көндәшлек алып бара.

Яң яхшы нәтиҗәгә ирешү актив матдәләрне һәм 

тәрбияләүче компонентларны оптималь берләш-

тергән, минимум чыгым таләп итүче баланс 

формуласы

Пычракларга каршы нәтиҗәле көрәшә, 

куллануда экономияле. Кулай бәягә сыйфат 

гарантияли.

Лаеклы сыйфат, кулай бәя, сайлап алу 

мөмкинлеге – һәр Сатып алучы үзенә рөхсәт итә
алырлык шартлар



МАТУРЛЫК ҺӘМ ТӘРБИЯ

«R.T.H. 
лабораториясеннән» 

чәчләрне тәрбияләү
комплексы

Чәч проблемаларын хәл итә, комплекслы 

саклый, үсүен стимуляцияли, коелудан саклый. 

Косметика инновацияләре һәм медицина 

тәҗрибәсе альянсы.

«Заводъ братьевъ 

Крестовниковыхъ» исле 

сабыны - 160 еллык 
сыйфат традицияләре.

5 үлән җыелмасы 

органик экстрактлары 
нигезендә «Шифалы 

үләннәр» чәчләр һәм тән 

косметикасы.

Чәч тәрбиләү өчен 

«VitaSilk» косметикасы -
ефәк протеиннары һәм 

витаминнар нигезендә
ясалган формула чәчләрне 

матурлый, балкыта.

«Для Дам и Господ» премиаль сериясенең
иң яхшы рецептлары бары тик тукландыручы

ингредиентлар кушып, табигый майлар
нигезендә генә эшләнә.

«AmbrosiaLab» Ferrara (Италия) белән берлек-

тә эшләнелгән R.T.H. лабораториясе җитештерүе

«Лесная полянка», 

«Фруктовая аллея», 

«Осенний вальс», 

«Банное» яраткан 
серияләре

Ароматларның популяр юнәлешле үзгәрми

торган югары сыйфатлы сабыннарның
традицион сортлары. «Ординарное» маркалы
традицион рецептура буенча эшләнә.

Чәчләрнең сәламәтлеген һәм матурлыгын

кайтару һәм саклау буенча табигый комплекс



БАЛАЛАР ӨЧЕН

Туганнан башлап 

аллергия булдырмый 

торган «Я Родился»

комплексы

Көндәлектә куркынычсыз чисталык өчен

кирәкле булган бар нәрсә. Сакчыл мөнәсәбәт,

нәзәкәтьле тәрбия, табигыйлык һәм ышанычлы

нәтиҗә.

«КҮЗ ЯШЬЛӘРСЕЗ» 

формуласы белән «Мои 

кудряшки» балалар 
шампуне чәчләрне 

йомшак итеп чистарта һәм 

нәзберек тирене тәрбияли.

«Детское» маркалы 
исле сабын - вакыт белән 

сыналган традицион 

сыйфат.

Табигый чимал нигезендәге йомшак

формула сакчыл тәрбия тәэмин итә. Составында

зарарлы химик компонентлар юк.

Назлы күбек коендырганда балага да, анага

да хуш килә.



ТЕХНИК ПРОДУКЦИЯ

Стеарин кислотасы

химия, нефть химиясе, резин-
техника, шин сәнәгате өчен

ГОСТ 6484-96 буенча җитештерелә, үсемлек 

майларыннан эшләнелә, лачаулар 

формасында, шулай ук сыек рәвештә.

Д-98 һәм ПК-94 маркалы 

дистилляцияләнгән глицерин ГОСТ 

6824-96 буенча җитештерелә.

Үсемлек майларыннан дистилляцияләнгән 

майлы кислоталарының катнашмасы үтә
күренмәле төстә, үзле агучан халәттә

Үсемлек майларыннан китереп чыгарылган

глицеринны, аның синтетик аналогларына

караганда, тән яхшырак сеңдерә.

Б-115 олеин кислотасы

автомобиль, тау-руда, текстиль, 
лак-буяу, азык сәнәгате өчен, майлау 

матдәсе һәм майлый-суыта торган 

сыекчалар җитештерү өчен.



БЕЗНЕҢ БҮЛӘКЛӘР

Җитештерелүче продукциянең сыйфаты Таможня берлеге таләпләренә туры килә. 

«Нэфис Косметикс» - Россиянең иң яхшы 100 товары, Сыйфат лидеры һ.б. призлы 

конкурслар иясе.



Үзенең 160 еллык тарихында предприятие күтәрелеш һәм аска тәгәрәү чорларын

да кичерергә туры килә, әмма ышаныч белән әйтергә була: заводка нигез салучы

бертуган Крестовниковлар тармак өчен куйган иң яхшысы булу максаты – әлеге

көндә дә уңышлы гына тормышка ашырыла.

Яңа дәвер яңа максатлар куя: бүген «Нэфис косметикс» АҖ алдында

миллионлаган кулланучы өчен көндәлек ихтыяҗ товарлары белән илебез тәэмин

итүчесе мөһим ролен саклау һәм үстерү максаты тора.

Максатларны нәтиҗәле тормышка ашыру өчен безнең Компаниядә җитештерү,
икътисадый, кеше ресурслары бар, шуңа күрә ул киләчәккә ышаныч белән карый.

Яңа максатларга ирешүдә уңышлар!

«НЭФИС КОСМЕТИКС» АҖ
кич ә ,  бү ген,  ирт ә гә . . .



Генераль директоры – Нуриев Рөстәм Рәүф улы

кабул итү бүлмәсе телефоны +7 (843) 570-41-91

эл. почта адресы gensec@nefco.ru

Техник   директор – Баш инженер Кузнецов Дмитрий Николаевич

кабул итү бүлмәсе телефоны +7 (843) 570-41-94

эл. почта адресы glsec@nefco.ru

Сатулар буенча директор Лаврикова Динә Фәрид кызы

сәркатип телефоны +7 (843) 570-42-08

эл. почта адресы gensec@nefco.ru

Материаль-техник тәэмин идарәсе башлыгы Ибраһимова Неля Эриковна

кабул итү бүлмәсе телефоны +7 (843) 570-42-62

эл. почта адресы umts@nefco.ru

PR-хезмәт җитәкчесе – Мирзаянова Айгөл Рәшит кызы

телефоны  +7 (843) 277-41-93

эл. почта адресы pr@nefco.ru

Безнең сайт www.nefco.ru

ЭЛЕМТӘЛӘР
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