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ГЕМАК ТРЕЈД

Во 28 години постоење ГЕМАК ТРЕЈД работи, водена од иновација, храброст 
и интегритет, за да биде тоа што е денес, успешна компанија во секторот на 
увоз и дистрибуција.

ИсИстакнувајќи ги корпоративните вредности врз кои ја засноваме нашата 
работа, пораснавме како една од најголемите компании за увоз и 
дистрибуција на алкохолни и безалкохолни пијалaци, тутун и храна. Нашата 
компанија е ексклузивен стратешки партнер на едни од најпродаваните 
светски брендови, а воедно го проширивме нашето работење во доменот на 
телекомуникации, недвижности и угостителство.

www.gemak.mk

ГЕМАК ПОРТФОЛИО

Кафе и чај
 Doncafe
 Fructus

Цигари
 Imperial Tobacco

Безалкохолни
пијалаципијалаци
 Evian
 Maya
 Pela Rosa
 Fava Bibita
 Fredea

Храна
 Geoprom
 Swisslion
 Makprogres

Останато
 Mexon
 



JOHNNIE WALKER
Johnnie Walker е најпознато и најпродавано скоч виски во светот. За прв пат е произведено во 1820 година 
од страна на Alexander Walker. Препознатлив и уникатен е по своето квадратно шише, искосената 
налепница и логото “Striding Man”

Семејството Johnnie Walker: 

-JW Red Label
-JW Black Label-JW Black Label
-JW Double Black
-JW Green Label
-JW Gold Label Reserve
-JW Aged 18 Years
-JW Blue Label 

JOHNNIE WALKER® RED LABEL®
Пионерски Пионерски бленд со кој целиот свет се запозна со 
шкотското виски. Вкус формиран од 35 различни 
виски основи, во кои се прелеваат чадени и зачински 
мирисни ноти, со цел да се создаде карактер кој се 
истакнува дури и кога се меша во коктел. Johnnie 
Walker Red Label е најпродаваното скоч виски на 
глобално ниво. Совршен пијалак за забави и 
спонспонтано собирање со пријателите. 

JOHNNIE WALKER® BLACK LABEL®
ВистинсВистинска икона помеѓу луксузните брендови, препознатлив како 

претставник на другите делукс брендови. Создаден единствено од виски 
од сите четири страни на Шкотска, зреени минимум 12 години. Johnnie 

Walker Black Label има незаменлив мазен, длабок и комплексен 
карактер. Впечатливо виски за посебни прилики, без разлика дали го 
уживате дома или во друштво. Богат комплексен и неверојатно добро 
избалансиран вкус, со силна присутност на вкусови од темни овошки, 

слслатка ванила и препознатливиот чаден вкус.



J&B
Идејата за ова виски се раѓа во Италија, креирано е во Лондон, а дестилирано во 
Шкотска. J&B Rare е неповторливо скоч виски, кое во себе содржи 42 вкусови на 
виски внимателно комбинирани со цел да се креира суптилен, мазен и комплексен 
вкус. Тоа е тој деликатен баланс што му го формира карактерот на J&B Rare.

BULLEIT

Инспириран Инспириран од семејниот рецепт создаден од  Augustus Bulleit 
уште пред 150 години. Суптилноста и сложеноста на Bulleit 
Бурбон доаѓаат од единствената комбинација на 'рж, пченка, 
јачменов слад, заедно со специјални видови на квасец и чиста 
филтрирана вода.Заради високата концентрација на ‘рж , овој 
бурбон има остар, зачинет карактер со мазен финиш.

DIMPLE
Класичен делукс бленд

на виски. 

CARDHU
Најпродаваното виски во Шпанија
 со слатки ноти во аромата

и префинет вкус.

CROWN ROYAL
Виски кое ја добива престижната

 награда за светско виски на годината 
на Jim Murray’s Annual Whisky Bible 2016.

WHITE HORSE
Стандардно виски со одличен 
баланс  и комплексност, 
со нежна овошна
и медова нота.

BELL’S
Мешавина од фини малтови 
со богат вкус и мирис.

VAT 69
Шкотско избалансирано виски

кое најчесто се користи за коктели.



THE SINGLETON

Инспириран Инспириран од семејниот рецепт создаден од  Augus-
tus Bulleit уште пред 150 години. Суптилноста и 
сложеноста на Bulleit Бурбон доаѓаат од 
единствената комбинација на 'рж, пченка, јачменов 
слад, заедно со специјални видови на квасец и чиста 
филтрирана вода.Заради високата концентрација на 
‘рж , овој бурбон има остар, зачинет карактер со 
ммазен финиш.

ЏЕБНО ШКОТСКО ВИСКИ
  
-Иновативен и стилски формат, единствен во однос на останатите понуди на пазарот 
-Модерно и стилско пакување од 20цл, лесно за носење, не-кршлив. 
-Идеален додаток кој можете да го понесете со себе  
-Производите се истото шкотско виски како и во добро познатата стаклена амбалажа

-JOHNNIE -JOHNNIE WALKER RED LABEL  
-JOHNNIE WALKER BLACK LABEL  
-J&B Rare  
-The Singleton



Портфолиото на DIAGEO збогатено со нови премиум производи - селекција од најдобрите Single Malt 
Scotch виски. Секое единствено виски е добиено со користење на вештини и знаења учени со векови и 
има богат и комплексен карактер како и неговата историја која започнува уште пред 2500 години во 
Античка Грција. Почетоците на Single Malt вискито се мешавини од варена морска вода и тревки, а 
подоцна во IX и во X век, Арапите правеле мешавини кои ги нарекувале еликсир на животот. 

ВистинсВистинската приказна за модерното Single Malt виски започнува со неговото доаѓање во Велика 
Британија, во периодот помеѓу XII и XIV век, период кој е исто така познат како Ренесанса. Покрај 

пречките на црквата и нејзините цврсти ставови против дестилираниот алкохол, при крајот на XIV век се 
појавуваат првите домашни дестилерии. Интересен податок за историјата на Single Malt Scotch вискито 
е „изгубениот период” помеѓу XVI и XVIII век, за кој нема никави записи и сознанија каде и како се 

произведувало. Конечно, цутот на производството на малтовите се случува во почетокот на XIX век кога 
дестилириите од домашни стануваат комерцијални и произведуваат Single Malt Scotch виски за 
поширопоширока употреба. Бурниот XX век, проследен со двете светски војни, големата депресија и 

прохибицијата е само доказ дека квалитетниот алкохолен пијалак секогаш го наоѓа својот начин да 
опстане и да биде уживан од луѓето. Денес го консумираат луѓе, во преку 200 земји, од сите слоеви, 

вери и друштва, во секакви прилики, почнувајќи од деловни зделки, празници, забавни настани, па се до 
секојдневни дружења со пријателите.

SINGLE  MALTS
THE DISTILLERS EDITION 



SMIRNOFF
НајпНајпозната вотка во светот, со пријатен и кристално чист вкус. Традицијата ја влече од 
Русија, каде уште пред револуцијата била создадена од Pierre Smirnoff. Создена како 
троен дестилат со мешавина на различни зрна и филтрирана 10 пати низ 7 слоеви на 
чист јаглен. Smirnoff секогаш била вотка која е пионер и почетник на сите 
револуционерни промени во индустријата на пијалоци - од самиот рецепт за 
производство, преку холивудската коктел револуција во 60-те , се до новите производи 
како што се Smirnoff Ice, Smirnoff Double Black Ice и слично. 

SMIRNOFF (DIFFERENT FLAVOURS) 
Вистинско задоволство за оние кои сакаат да уживаат 
во различните вкусови како што се портокал, цитрон, 
ванила, зеленo јаболкo, малина...одлични за коктел 
културата.

SMIRNOFF BLACK 
Премиум варијанта на 
Smirnoff Red, која се 
издвојува со својата 
чиста кристалност.

SMIRNOFF NORTH
ТТри пати дестилирана 
вотка со прекрасен 
специфичен вкус 
благодарение на 
норвешките бобинки кои 
се тајната на оваа вотка.

SMIRNOFF GOLD 
ВпВпечатлива верзија на 
Smirnoff со суптилен вкус 
на цимет и златни 
ливчиња, Smirnoff Gold e 
олицетворение на луксуз 
и супериорен вкус.

SMIRNOFF ICE
Избалансиран вкус на цитроn и 3 пати дестилирана префинета вотка. 
Освежувачка бомба идеална за топлите летни денови.



KETEL ONE VODKA 
Вотка од внимателно одбрана пченица во 
комбинација со современи, но и традиционални 
техники на дестилирање. Кај оваа вотка, 
вистинската уникатност е во совршениот спој на 
вкусот, мирисот, чуството и мекиот финиш.

CÎROC® Ultra-Premium Vodka
ВиВисоко квалитетна ултра премиум вотка 
создадена од најквалитетно француско грозје 
наместо од житни зрна.Кристалниот и чист вкус 
се резултат на процесот од 5 дестилирања во 
една од најстарите и најпознатите дестилерии 
од југот на Франција. Во срцето на Ciroc е 
луксузот и трендовските моменти од модата и 
поппопуларната култура.



CAPTAIN MORGAN
Captain Morgan е Captain Morgan е рум именуван по Сер Хенри Морган, морепловец од 
17-ти век.Овој рум е дестилат од шеќерна трска. Комбинацијата од 
квасецот, неговата ферментација, методот на дестилација, времето 
на лежење во бурињата, и неговото мешање го даваат 
карактеристичниот вкус на румот. По дестилирањето, бистрата 
течност се остава во дабови буриња да лежи 1 година, од каде и ја 
добива златната боја и карактерот на румот, пред да се додадат 
зазачините од Карипските Острови
-CAPTAIN MORGAN® ORIGINAL SPICED GOLD – рум направен со 
мешавина на зачини и природни вкусови. Одлежан во дабови буриња 
за да се креира богат вкус и боја. За освежувачки пијалак најдобро се 
служи со мраз, кола и парче лимета
-CAPTAIN MORGAN® JAMAICA RUM – рум со богат вкус совршен за 
модерните луѓе кои бараат вистинска и автентична забава со нивното 
друштво.
-CAPTAIN MORGAN® WHITE RUM – создаден од најфина селекција 
на Карипски румови – резултирајќи со освежувачки вкус. Идеален за 
подготовка на Мохито и совршен за микс со Кола. 

ZACAPA 

Ултра премиум рум, создаден во 1976 во градот Закапа,Гватемала, по повод 100 
годишнината од постење на истоимениот град. 
ЛеЛегендарниот рум е произведен од шеќерната трска (позната уште како “virgin honey”) 
која се зрее во бурбон и шери буриња, на надморска височина од  2,300 метри. При 
производство се користат старите методи на зреење, а самиот пијалак е мешавина од 
румови со различна возраст од 6 до 23 години.
Прв рум производ кој е “пензиниран” во Интернационалниот “Hall of Fame” на рум 
производи одкако бил победник 4 години по ред.

PAMPERO ESPECIAL 
RUM

Рум од Венецуела, 
состојка за квалитетни 

коктели

PAMPERO BLANCO
Високо квалитетен рум 
со истакнат карактер кој 

се издвојува од 
стандардните бели 

румови

PAMPERO ANIVERSA-
RIO RUM

Златен премиум рум со 
потекло од Венецуела со 
многу интензивен вкус



TANQUERAY® NO. TEN
TTanqueray No.TEN е прв џин кој е дестилиран со 
свежи цитруси со цел да се креира перфектно 
мартини. Tanqueray No.TEN е основач на 
категоријата ултра-премиум џин, и континуирано 
регрутира повеќе консументи кои се подготвени 
да ги истражуваат / пробуваат џиновите во таа 
категорија. 

TANQUERAY® GIN
 
КорисКористејќи го 180 годишното знаење и искуство во 
дестилирање и до ден денес овој џин се 
произведува според тајниот рецепт на основачот 
на овој пијалок. Денеска само 4 лица знаат како 
се прави совршениот баланс помеѓу вкусовите на 
неколку растенија.
TTanqueray London Dry Gin е 4 пати дестилиран 
пијалок, во традиционалните бакарни садови со 
беспрекорна чистота и пријатен вкус.



GORDON’S GIN
НајпрНајпродаван џин во светот и најпознат џин во 
категоријата на London Dry Gin, кој се 
произведува во Шкотска. Пијалак со ботанички 
вкус на смрека и цитрусни ароми. Gordon's 
London Dry Gin е бренд кој стана синоним во 
својата група на производи за квалитет и вкус, 
толку е успешен што неговиот рецепт останал 
непроменнепроменет до денес. 

GORDON’S PINK GIN
 
СмСмел и единствен, инспириран од оригиналниот 
рецепт на Gordon’s од 1880-тите години, со 
карактеристична розова боја, Gordon’s Pink е 
совршено направен за да го балансира 
освежувачкиот вкус на џинот со природната 
сладост на малините и јагодите. 
НапраНаправено со употреба на природни овошни 
ароми кои го гарантираат  вистинскиот вкус на 
црвените овошја.



BAILEYS IRISH CREAM
Креиран Креиран во 1974 како сосема нова 
категорија на пијалак, кој се 
произведува во Даблин. Bailey's Irish 
Cream има уникатен рецепт со крем, 
шеќер, какао и ирско виски, без 
конзерванси и адитиви. Името е 
инспирарано од Baileys - еден од 
најпнајпознатите хотели во Лондон. За 
производство, Baileys користи млеко 
само од ирски крави и тоа во количина 
од 72,6 милиони галони за една година.

GUINNESS
Светски лидер на темните 
пива и вистинска икона 
помеѓу светските брендови. 
ССоздаден во 1759, познат по 
своето оргинално Ирско 
потекло и исклучителната 
темна боја, ова пиво се 
полни во повеќе од 50 земји, 
а се конзумира во повеќе од 
150 земји.
Идеално Идеално точење на една 
чаша Guinness се прави во 
две фази и трае точно 119,5 
секунди, но со сигурност 
секоја секунда чекање е 
вредна за овој пијалак.

ARCHERS PEACH 
SCHNAPPS

Ракија за оние кои уживаат 
во суптилно слатки овошни 
вкусови, со интензивен и 
природен вкус на праска, 
добро балансиран и вкусен.

SHERIDAN’S ORIGINAL 
DOUBLE LIQUOR

Темно кремаст пијалак, со 
арома на тофи и бела 
чоколада. Сладок, богат, 
густ крем со кремасти и 
карамел вкусови.

ROMANA SAMBUCA
Совршен спој на природни 
вкусови на анасон, бозел, 
шеќер и тајна состојка која 
овој ликер го прави уникатен.

GRAND MARNIER CORDON JAUNE & ROUGE
Единствен по вкус ликер од портокал, суптилно 
балансиран меѓу горчливи и слатки вкусови од портокал



CORONA
Број Број еден Мексиканско пиво во светот. Чиста, жолто златна 
течност во беспрекорна флаша дополнета со лајм 
(задолжителен ритуал при сервирање), обожуван и 
споделуван низ целиот свет. Присутно во повеќе од 180 земји, 
водечко увозно пиво во повеќе од 45 земји. Пивото се 
произведува само во Мексико, со цел да се создаде La Cerve-
za Mas Fina (најделикатесно пиво).

TSANTALI
 
НајпрНајпродаван и најпознат узо бренд во сопственост 
на Tsantali фамилијата, која култивира лозја, 
произведува вина и дестилира узо уште од 1890 
година. Евангелис Цанталис, бил втора генерација 
производител на вино, и еден од 
најхаризматичните фигури во Грчката винарска 
историја, кој успеал локалниот семеен бизнис да го 
прпретвори во глобално познат бренд, секогаш во 
врвот на иновациите. Ова наследство денес го 
води трета и четврта генерација на Tsantali 
фамилијата.



YENI RAKI
Традиционален анисон пијалак кој се произведува 
од најдобрите состојки од Анадолија уште од 1937 
година. Богатото наследство на овој пијалак е дел 
од полниот вкус, во чија основа се анисот и 

гроздовиот дестилат.

TEKIRDAG RAKISI
Турска ракија збогатена со семки од анисон. 

Се конзумира чиста или со вода

MARASKA
Хрватска компанија која зад себе има 5 вековно искуство и традиција во производство на ликери и 
алкохолни пијалаци. Најистакнати производи од нивната палета се: вотка Cosmopolitan, џин Empire и 
Brandy.



FANTINEL
Компанијата Фантинел е основана 1969 и денес е еден од главните вински производители во 
Италијанската винска индустрија. Лозјата на кои се одгледува грозјето се наоѓаат во областа Долења 
Де Кулио во Северна Италија. Производството на вино се прави со сопствени ексклузивни грозја, 
вистински симбол на областите чија мисија е производство на вино, со совршена микроклима и 
зрелост.

FANTINEL SPUMANTE
Создадени од грозје со највисок  
квалитет, најдобрите вина на Фантинел 
се пенливи вина кои се синоним за 
совршеност и луксуз.

FANTINEL S’HELENA
Внимателно одбрано грозје кое 
ги има спецификите на 

типичните колио лозја, висок 
квалитет и извонрден вкус.

FANTINEL BORGO TESIS
ИнИнтензивни бои и ароми 
кои го прават карактерот 
на оваа линија вина богат 
и посебен. Борго вината 
најдобро го отсликуваат 
спојот на страста и 

високата технологија на 
ВинаријВинаријата Фантинел.

FANTINEL RONCAIA
Италијански вина кои се 
наградувани ширум светот, 
луксуз, престиж, задоволство 

и посебно искуство.



RUBIN
Лоциран Лоциран во југоисточниот дел на Европа, на терен кој е идеален за одгледување на винова лоза, на 
географска должина каде што се наоѓаат и најпознатите светски винарски визби и области на лозови 
насади-Бордо во Франција и Тоскана во Италија. Рубин е најголемиот производител на грозје, вино и 
жесток алкохол во Србија, со традиција од над 60 години. Ги поседува најголемите површини на 
лозови насади со површина од 1.200 хектари и најголем број на вина со заштитено географско 
потекло во земјата. Предност на компанијата е што има затворен процес на производство на вино; од 
сопствени лозови насади, производство на буриња, и производство на високо-квалитетни вина.

DESTILERIJA ANTIKA



DONCAFE

ИИОд 1994 година Doncafѐ е управувано од едноставен идеал - производство на високо квалитетно R&G 
кафе за масовниот пазар. Doncafѐ ги бира најквалитетните зрна кафе кои ги обработува со 
најиновативни технологии. Благодарение на Aroma Expert системот што го одржува мирисот на свежо 
мелено кафе во вреќичката, секоја чаша е совршено искуство! Беспрекорната арома на свежо мелено 
кафе, автентичната форма на Doncafѐ шољата и страственото црвено пакување станаа иконата за 
„добро утро“ на нашиот пазар.

FRUCTUS TEA

Фруктус е семејна компанија за одгледување, преработка и маркетинг на лековити растенија 
основана во 2001 година. На српскиот пазар зафаќа едно од водечките места, каде настапува со 
асортиман од над 50 видови на финални производи, имено чаеви о од филтер-кесички и рефусни 
чаеви, поделени во неколку линии на производи: Classic, Everyday, Premium, Exclusive и  HoReCa.



IMPERIAL TOBACCO
Четврта компанија по големина во светот, присутна во 160 земји на сите континенти. На нашиот 
пазар преку ТКС е присутна повеќе од 60 години и е број еден компанија за цигари. Во своето 
портфолио вбројува познати интернационални брендови, а во светски рамки е број еден 
производтел на тутун и хартија за витање.

DAVIDOFF

Најексклузивната марка на цигари на 
Македонскиот пазар. Davidoff е идеален избор 
за оние потрошувачи кои бараат квалитет во 
животот и уживаат во луксузот. 

WEST

Интернационален бренд за сите урбани 
потрошувачи. West нуди интернационален 
статус на голем бренд и производи со врвен 
квалитет за достапна цена.

RODEO

Лидер на македонскиот пазар. Симбол за врвен 
квалитет, домашен бренд со имиџ според 
светските стандарди.
Најоптимален баланс помеѓу квалитетит и 
цената.



EVIAN
ВистинсВистинско богатство од француските алпи со историја зад себе од неколку стотици години, природна 
минерална вода која е докажана дека содржи лековити состојки. Евиан водата се продава од 1878 
година кога министерството за здравство на Франција дозволило водата да се флашира и продава по 
препорака на Медицинската Академија на Франција. Од 1908 година водата се продава во стаклени 
шишиња, а првото пластично шише било лансирано во 1969 година. Веќе од 1970, Евиан брендот го 
превзела Групацијата Данон Груп, која е негов сопственик и до денес. 

MAYA
Во еВо еколошки најчистиот дел на 
Македонија, во близина на дебарското 
село Гари, на надморска височина од 
1.200 метри, се наоѓа изворот на водата 
MAYA. Откако ќе се извлече од бунарите 
длабоки од 80 до 120 метри, со 
најсовремен водовод, изграден според 
највинајвисоки стандарди, таа се пренесува 
до фабриката за пакување.

PELA ROSA
"П"Пела Роса" се раѓа во длабочините на 
познатите извори на Кременица, секоја 
нејзина капка е кристално чиста и 
заштитена од сите неприродни 
влијанија. Флаширана е со најсовремена 
технологија која ги следи светските 
стандарди во производството на 
минерална минерална вода.



FREDEA
Газиран овошен пијалок со вкус на лимон, мохито, портокал и тоник

FAVA BIBITE
Сместена во познатиот природен парк Бругиера во северна Италија, Fava Bibite е компанија која 
повеќе од 50 години се занимава со производство на безалкохолни пијалаци.Денес Fava Bibite е 
модерна компанија чив работен простор покрива површина од 20.000 квадратни метри, способна за 
произведување и пакување на производите во стаклени, пластични и алуминиумски формати на 
високи продуктивни фреквенции



GEOPROM
Геопром е компанија која врши производство по највисоки стандарди на додатоци во прехрана, 
витамини и хербални лекови.

KRUGER

BUBCHEN



SWISSLION
Kомпанија со главна дејност производство и трговија на широка палета на кондиторски производи, 
снек производи, детска храна, сокови и кафе:
-Софти бисквит со три различни вкуса (јагода, малина и портокал)
-Choco Boom - чоколадни дражирани производи 
-Hello - солени стапчиња
-RESSANA,-RESSANA, AGROCREM, FLIPS, BONNY TOP
-EUROCREM
-CHOCO BANANA, CHOCO BISCUIT
-TAKOVO сокови
-JUVITANA, DARIA

MAKPROGRES
ММакпрогрес ДОО е успешна интернационална компанија, лоцирана во источниот дел на Македонија. 
Од мал семеен бизнис основан во1990 година, Макпрогрес прерасна во еден од водечките 
производители на кондиторски производи во Југоисточна Европа со извоз во повеќе од 55 земји во 
светот. Примарната дејност на компанијата е производство на кондиторски производи, преработка, 
обработка и доработка на земјоделски зрнести култури како и здрава храна. Од неодамна дел од 
групацијата станува и прилепската компанија за традиционални деликатеси, Donia. Дополнителни 
дејностите на компанијата се: малопродажба, угостителство и производство на амбалажа. 

MAKPROGRES - дел од широката палета на производи



MEXON
МЕКСОН е производител на високо квалитетни производи за домаќинство, перење и чистење, кој 
успешно работи на бугарскиот пазар веќе 25 години, а сега се шири и во Македонија.
Еден од главните подбрендови на Mexon е Medix линијата која во себе ги содржи сите основни 
средства за одржување на домаќинство како што се: прашоци и омекнувачи за алишта, средства за 
чистење стакло, подови, теписи, санитарија, дрвени површини, тоалет и линијата за лична хигиена.
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