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Казвам се Златка Карабаджакова-Енчева, маркетинг мениджър във ФАТ ЕООД град Пловдив. 

Част от екипа на фирмата съм вече 15 години.  А, за нейно начало считаме далечната 1982г – когато се 

е обособило малко фамилно производство на рекламни суверини, с основна суровина полиестерна 

смола.  С познаването на качествата на тази смола и натрупания опит, с първите укази през 1991г е 

създадена и фирмата като Едноличен търговец.  Тогава се разширява и портфолиото, добавят се и др 

суровини и производството се насочва основно към композитните изделия.  От тогава до днес най-

сериозното перо в асортимента са кухненските ни мивки, давайки почти 80% от прихода.  Развитието е 

довело до 80 цвята за 35 модела мивки в три технологични линии – Полимермрамор, Граниксит и 

четвърта година вече и ФАТГРАНИТ.  Т.нар. Гранит е основен материал за композитни мивки в 

Европейски и световен мащаб.  В сектор Баня вече 10г сме лидер за прагове за поддушово 

пространство /полимермрамор/, като желана алтернатива на поддушовите корита. Базирани сме в 

Пловдив с производствена база, офис и склад. Поддържаме 15 години логистичен център и във Варна. 

През последните 10 години заложихме на сериозно развитие на пазарите и на технологиите.  

Постоянни са и усилията ни за приобщаване и обучение на кадрите.  Имаме сериозно повишаване на 

качеството.  Заехме вече и дял в нишата на по-високия клас мивки от този тип с позиционирането на 

ФАТГРАНИТ.  С мивките ФАТГРАНИТ предложихме на клиента и смесители в цвят, произвеждани за 

нас, с нашето лого и с нашите цветове от Италианския производител GUGLIELMI.  Последва и по-голям 

ръст на продажбите, а това затвърди определено позицията ни на лидер на българския пазар.   

Работим много добре с всички големи вериги – Практикер, Бриколаж, Баумакс, Практис от 

строителните хипермаркети в национален мащаб и такива с отлични позиции на регионално ниво 

като Алати /с присъствие в Пловдив и Варна/, Мастерхаус /с присъствие в Бургас, Равда, Приморско и 

Айтос/, от веригите за мебели – АИКО, Мьомакс, Мебели Мондо, Еником М и много други. 

На румънския пазар вече повече от 10 години оперираме със собствена фирма FAT RO srl.  Румънския 

пазар е три пъти по-голям от българския и там има какво още да се постига.  В Румъния работим с 

немската верига Хорнбах, както и с големите мебелни вериги LEMET, Staer, Lems Grup, Casa Ruso, 

Naturlih. 

С ФАТГРАНИТ сме вече и на европейски пазари като Испания и Чехия, а отскоро и в Австралия. 

С разширяването на продуктовите линии и разширяване на производството, тази година стартираме и 

проекта за строеж на съвременна фабрика на собствен терен /14 дка/, включваща най-актуално 

оборудване, с цел разширяване на пазара,  не и без помощта на силно маркетингово участие – за още 

европейски и по-далечни пазари.  С разширяване на производствените мощности ще имаме 

възможност да реализираме и идеята за попълване на портфолиото с разгръщане на сектор Мивки за 

баня. 

За тези цели имаме отпусната кредитна линия от дългогодишния ни партньор Пиреос Банк България и 
в момента сме в предпроектна фаза с ориентировъчна стойност около 8 млн евро, която включва: 

• Изграждане на базата със сграден фонд и прилежащи площи – около 4 млн евро 

• Доставка и внедряване на съвременно, най-актуално специализирано оборудване – около 3 
млн евро 

• Маркетингови дейности за разширение на пазарите в и извън Европа – около 1 млн евро 

Проекта ни е сериозен, старта му е реален – имаме първа копка и участваме на този форум с идея да 
реализираме кандидатура по плана Юнкер, за да изградим по-бързо името си и като голям Европейски 
производител. 

За мен беше удоволствие да представя ФАТ!  Оставаме на разположение за въпроси и коментари! 
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