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Пазар

Със своя професионализъм 
и отдаденост компания 
„Дерони“ се наложи като един 
от лидерите в своя бранш. 
Като последовател на световните 
тенденции и съобразно изискванията на 
своите потребители, „Дерони“ приема за своя 
благородна кауза да произвежда натурално 
вкусни продукти с високо качество. Тази 
цел може да бъде осъществена единствено 
чрез използване на здрави и вкусни зеленчуци, 
отгледани в „Градините на „Дерони“ и 
преработени в трите производствени фабрики, 
оборудвани с 14 технологични линии. Напълно 
затвореният кръг достига до по-високо ниво 
на професионализъм, изразен в качественото 
обслужване на пазара и крайните клиенти.

За своите 30 години компания „Дерони“ 
непрекъснато се развива и разраства. 
Създадени са шест логистични центъра на 
територията на страната – в София, Пловдив, 
Варна, Бургас, Стара Загора и Хасково. 
Складовите бази са на площ от 6 500 м2/ 
30 500 м3 с 8600 палетоместа, а хладилните 
зони – 5 250 м3. 

За осъществяване на високо ниво на 
професионална дистрибуция –  

„ДЕРОНИ“ – компанията, в 
която вече 30 години успешно 
се реализира производството 
на натурално вкусни продукти 
с високо качество, креатив-
ност, иновации и истински 
професионализъм. „Дерони“ се 
утвърди като един от водещи-
те производители в България 
със сериозно пазарно присъст-
вие не само в страната, а и 
в над 30 държави по света. 
Компанията предлага богато 
портфолио от разнообразни 
групи продукти, като през 
последните години акценти-
ра върху производството на 
НОВО ПОКОЛЕНИЕ ПРОДУКТИ 
„ДЕРОНИ“ със следните пре-
димства: 100% естествени 
съставки, по технология, въз-
произвеждаща домашното про-
изводство, с добре отгледани 
зеленчуци в „Градините на 
„Дерони“, с пресни и ес-
тествени подправки, 
без консерванти.

www.deroni.com 

Знаете ли, че...

• 2021 г. е юбилейна година за 

компания „Дерони“ – навършват се 

30 години от нейното създаване.

• Голяма част от технологичните процеси 

за производството на разнообразните гру-

пи продукти на „Дерони“ са роботиризани.

• Засяването на всяко едно от 8-те 

милиона зеленчукови растения в 

„Градините на Дерони“ се 

извършва от специа-

лизирани машини 

марка Ferrari.

4 дистрибуторски центъра и прецизна 
логистика, качествен мърчандайзинг, 
целенасочен маркетинг и информационно 
обслужване, е въведен специализиран софтуер.

Постижения на марката

В последните години компания „Дерони“ 
продължава и следва своята благородна 
кауза – да произвежда натурално вкусни 
продукти с високо качество за нуждите на 
потребителите.

В собствените „Градини на Дерони“, 
разположени на площ от 3150 дка в слънчевата 
Горнотракийска низина, се отглеждат 
здрави и вкусни зеленчуци чрез иновативен, 
революционен метод. Той започва с цялостна 

и задълбочена подготовка на почвата чрез 
нейното естествено обогатяване 

посредством биологична маса 
от зеленопокривни растения. 
„Градините на Дерони“ са 
разделени на полета и всяко 
от тях преминава през своите 
етапи на оздравяване на земята. 
В продължение на 4 години се 

оздравява земята чрез засяване 
на точно определени видове 

зеленопокривни растения. Тяхната 
задача е да изчистят земята от плевели, 

болестотворни микроорганизми и да я 
обогатят със зелена биомаса. Но подготовката 
не спира дотук. На всички площи от 3150 дка е 
изпълнена дренажна система за отводняване 
на водата при проливни дъждове и система с 
капково напояване с двойно филтрирана вода от 
планинските води на язовир „Копринка“ до всяко 
зеленчуково растение. 

Всяка година се отглеждат над 8 милиона 
зеленчукови растения – червени и зелени чушки, 
домати, патладжани, краставички, чери домати 
и др. Грижата за тях е под постоянния контрол 
на петима квалифицирани агрономи. 

В „Градините на Дерони“ е изградена 
защитна система против градушки 
с две противоградни оръдия. Така с 
голяма любов и професионализъм се 
получава богата реколта от вкусни 
зеленчуци.

Компанията притежава 3 
производствени фабрики, в които 
с цел подобряване на качеството и 

модернизиране на производството, голяма част 
от технологичните процеси са роботиризани.

Продуктът

НОВО ПОКОЛЕНИЕ ПРОДУКТИ „ДЕРОНИ“ – това 
е продуктовата концепция, която компания 
„Дерони“ следва в последните години. Към тях 
са включени следните групи храни:

 Марка „Велика“ – златната серия в богатата 
палитра от продукти в портфолиото на 
„Дерони“ от 100% естествени съставки. 
Едросмляна лютеница „Велика“ – неслучайно 
е любимата лютеница на всеки кулинарен 
ценител. Приготвена от специално подбрани 
зеленчуци, узрели в „Градините на Дерони“ 
– гриловани червени чушки, печен белен 
патладжан, слънчеви домати, комбинирани с 
естествени и свежи подправки. Нов продукт 
с марка „Велика“ е Класическа финосмляна 
лютеница – с богат наситен вкус на 
финосмлени зеленчуци, комбинирани с пресен 
чесън, свеж магданоз и естествени подправки, 
без консерванти.

 Пъстра гама едросмлени лютеници с марка 
„Дерони“ – Староселска едросмляна лютеница 
„Дерони“ – незабравимо вкусна лютеница, 
създадена по технология, възпроизвеждаща 
домашното производство на лютеница. 
Домашна едросмляна лютеница „Дерони“ 
съхранява магията и очарованието на 
домашната българска кухня с печени червени 
чушки, печен белен патладжан, ръчно набрани 
и преработени часове след беритбата. 
Едросмляна лютеница без добавена захар 
„Финес“ е зеленчуков букет от слънчевите 
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Люта родопска лютеница с люти чушки. Люта 
паста със смлени люти чушлета – люта и 
апетитна експлозия за сетивата. Тракийска 
лютивка – за ценителите на пикантната 
кухня. Трапезна лютивка – отлична за пикантно 
овкусяване на апетитни ястия.

 Доматена паста „Дерони“ 
– нова 100% доматена 
паста, която съдържа 
479,4 г домати за 100 г 
продукт. Продукт без 
добавена сол, без  
добавена захар, без 
консерванти.

Съвременно развитие

Вече 30 години „Дерони“ пише категорично и 
професионално своята история. Решенията 
за създаването на собствени градини за 
отглеждане на здрави и вкусни зеленчуци, 
фабрики с модерни технологични линии и 
роботизиране на голяма част от процеса 
на работа, производството на натурално 
вкусни продукти с високо качество и 
логистични центрове за национално покритие 
и дистрибуция са показателни, че компанията 
следва вярната линия на развитие и успех.

„Дерони“ се утвърди като производител 
на храни, създадени по технология, 
възпроизвеждаща домашното производство, 
или по домашни рецепти, които ни връщат 
към автентичния български дух на семейните 
традиции и вкусове. Това прави продуктите 
още по-търсени и желани от потребителите 
не само в страната, а и по света.

Промоция

„Дерони“ несъмнено е иноватор в хранително-
вкусовия сектор. Компанията непрекъснато 
обновява и усъвършенства продуктовите си 
серии, като предлага новаторски решения и 
интересни вкусове. Огледало на фирмената 
концепция са рекламните кампании, които 
„Дерони“ провежда в радио- и телевизионни 
медии. В последните години компанията 
акцентира на дигиталната реклама чрез 
профилите си във Facebook, Instagram и 

YouTube. Италианският шеф-готвач Марко 
Лукиари приготвя вкусни рецепти с 

продуктите на „Дерони“ в специална 
рубрика в социалните профили. 

Потребителите очакват с 
нетърпение всяка седмица 
новия кулинарен шедьовър с 
вкуса и стила на „Дерони“. 
В профилите на социалните 
мрежи се публикува и детайлна 

информация за отглеждането на 
зеленчуците в т.нар. Дневник на 

„Градините на Дерони“, но също така 
и продуктови снимки и видеоклипове, 

изработени от професионални арт 
специалисти.

DERONI

„Градини на Дерони“, сладостта на продукта 
произлиза от естествената сладост на 
печените зеленчуци. Лютива едросмляна 
лютеница допълва напълно вкусовите 
предпочитания на всеки любител на 
пикантната кухня, елегантно подлютена с 
лютиви чушки. 

 Староселски айвар e натурално вкусен 
зеленчуков специалитет със 100% естествени 
съставки, произведен по технология, 
възпроизвеждаща домашното производство 
на айвар. Съдържа 94 г гриловани червени 
чушки на 100 г готов изпарен продукт, с леки 
нотки на грилован патладжан, пресен чесън и 
естествени подправки.

 Кетчуп „Томато 
Селект“ и Кетчуп 
„Мечта“ са сред 
новите продукти 
на „Дерони“. 
Произведени 
са от 100% 
естествени 
съставки, без 
консерванти, 
без сгъстители и съдържат 320,3 г домати в 
100 г готов продукт. Кетчуп „Томато голд“ е 
иновативното решение на „Дерони“ в групата 
на кетчупите в нова ергономична РР бутилка.

 Нова избрана селекция Горчици „Дерони“ 
със 100% естествени съставки, в стъклена 
опаковка. Домашна горчица от финосмлени 
и цели жълти синапени зърна. Горчица по 
дижонски възпроизвежда характерния вкус 
на автентичната дижонска горчица, с 
наситено изразена пикантност. Мека горчица 
– прекрасно съчетание от жълти финосмлени 
синапени зърна, обогатени с пресен чесън и 
свеж магданоз. Разработена е и нова серия 
горчици, без сгъстители, в ергономични РР 
бутилки, изключително удобни за употреба – 
Мека горчица с ароматни подправки, Медена 
горчица с пчелен мед и Люта горчица с цели 
жълти синапени зърна.

 Кулинарно и вкусно предложение 
от Паста сосове „Дерони“ 
– пъстър зеленчуков букет 
уникално съчетан с пресен 
чесън, свеж босилек и  
естествени подправки. Всички 
тези съставки превръщат 
паста сосове „Дерони“ в 
неустоим акцент на всяко ястие.

 Специална серия Сосове за 
месо – без изкуствени оцветители, 
без подобрители на вкуса, без консерванти. 
Подходящи за грил, барбекю, марина и като сос 
за сервиране с готово месо.

 През последната година Дерони 
създава собствен лютив свят 
за ценителите на лютивата и 
пикантна кухня с богата гама 
от нови лютиви продукти. 
Произведени от 100% естествени 
съставки, с различни сортове 
лютиви чушлета, с пресен чесън 
и естествени подправки, без 
консерванти, които са обособени 
в различни степени на лютивост. 

История

1991  
Основаване на компания „Дерони“.

1996  

Откриване на първата фабрика в гр. Стара 
Загора.

1999  

Компанията създава свои дистрибуторски 
центрове в София, Пловдив, Варна, Бургас и 
открива нова фабрика в гр. Хасково.

2003  

Фирмата създава прочутата си едросмляна 
лютеница, която се превръща в любим про-
дукт на българските семейства.

2006  

„Дерони“ открива своя фирма за производ-
ство на свежи зеленчуци и създава собствени 
зеленчукови градини, известни като „Градини-
те на Дерони“.

2007  

Открита е най-новата фабрика на „Дерони“ – 
отново в гр. Стара Загора.

2008  

„Дерони“ предлага на пазара своята златна 
серия лютеници „Велика“.

2011  

Компания „Дерони“ празнува 20 години от ос-
новаването си.

2012  

„Дерони“ създава свое предприятие за произ-
водство на разсад.

2015  

„Дерони“ обновява и създава своето ново 
фирмено лого, като съчетава ценностите 
на марката, съвременното  развитие и духа 
на историята, откъдето идва древното име 
„Дерони“.

2017  

Серията Едросмлени лютеници „Дерони“ е из-
брана за „Продукт на годината“.

2019  

• Откриване на нов логистичен център в гр. 
Пловдив.

• Създаване на НОВО ПОКОЛЕНИЕ ПРОДУКТИ 
„ДЕРОНИ“ със 100% естествени съставки. 
Нова серия специални сосове за месо.

2020  

Нови продукти – лютеница от висок клас с 
марка „Велика“ – Класическа финосмляна лю-
теница със 100% естествени съставки и 
Староселска финосмляна лютеница. 

2021  

• Компания „Дерони“ отбелязва 30-годишен 
юбилей от създаването си.

• Серии горчици и кетчупи в стъклени и нови, 
ергономични РР опаковки. Нови лютиви про-
дукти.

Знаете ли, че...

• В „Градините на Дерони“ е изградена 

защитна система против градушки с 

две противоградни оръдия.

• Италиански шеф-готвач презентира 

продуктите на „Дерони“ чрез видеоре-

цепти в профилите на компанията 

във Facebook и Instagram.

Ценности на марката

Натурално вкусни и оригинални, креативни 
и иновативни, грижа и любов! Това са 
ключовите думи, които определят успешното 
утвърждаване на всеки продукт на „Дерони“, 
всеотдайността към потребителя и 
уважението към земята. А то се постига чрез 
специална грижа и отношение към всеки детайл 
от засяване на семенцето в собствените 
градини до получаване на крайния продукт, 
налагане на нови и модерни технологии на 
производство, опит и професионализъм.

Днес компания „Дерони“ смело диктува 
естетиката и удоволствието от натурално 
вкусната храна! 


