


Основна дейност

• Търговия на едро със здравословни, полезни и чисти храни.

• Производство и дистрибуция на БИО, веган и диетични храни под търговската марка

„Д-р Кескин“ .

• Внос и преработка на зърнени култури, сушени плодове, сурови семена и ядки.

• Търговия на дребно на продуктите с марка „Д-р Кескин“ в над 700 партньорски

обекта на национални и международни вериги, както и в над 2500 обекта от

традиционния пазар.



Основни продуктови групи

• БИО и суперхрани „Д-р Кескин“  

• Безглутенови храни

• Мюсли, зърнени закуски и 

варива „Д-р Кескин“

• Сурови ядки, семена и сушени

плодове „Д-р Кескин“

• Студенопресовани масла, тахани,

и подправки

• Шоколади, бонбони и десерти без 
захар

• Протеинови десерти

• Подсладители, хранителни добавки



История на компанията
• Май 2002 г. - Двама млади, амбициозни студенти стават партньори в работата и стартират малка 

търговска компания.

• 2003 г. – Подписан е първият договор с местна хранителна верига за доставка на диетични и 
диабетични храни.

• 2006 г. – Подписан е първият договор с международна хранителна верига за доставка на продукти под 
собствена търговска марка - „Bio Fresh“. 

• 2007 г. – Придобита е производствена база, като първоначално дейността стартира с 5 служителя.

• 2007 г. – След придобиване на търговската марка „Д-р Кексин“ е произведен и първият продукт под 
марката.

• 2007 – 2017 г. – Работа, работа, работа... За да се стигне до ...

• 2019 г. когато във фирмата вече работят около 60 служителя, дистрибуция в над 3000 търговски обекта 
на територията на цялата страна, износ в страни от и извън ЕС, широка гама от продукти, които се 
произвеждат в собствената производствена база, непрекъснато увеличаващи се инвестиции, както в 
персонал, така и в закупупуването на модерни производствени линии с една единствена цел – да 
предложим на клиента качеството, което заслужава и очаква от нашите продукти!
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Продажби по групи стоки 
2018 г.

Продажби вътрешен/външен пазар
2018 г.



Нашата мисия и визия

Нашата мисия: Като млад, иновативен и динамичен екип, ние, в „Д-р

Кескин“ имаме мисията да създаваме стандарти в производството и

предлагането на чисти и здравословни храни, разбирайки

еволюцията в потребностите на клиентите и зачитайки принципите на

коректност и партньорство за общото благополучие и просперитет.

Нашата визия: “... “Д-р Кескин” е начин на живот, мисъл и емоция,

чувства и дела, ентусиазъм и дързост, идея за съобщност...”



Ползите от стратегическо партньорство

• Висококачествени продукти

• Надеждни доставки

• Коректни бизнес-отношения

• Идентифициране на нови възможности

• Растем заедно

• Създаваме стандарти



keskin.bg - пазаруване от всяка точка, от която ви харесва



Нашият екип Контакти



Благодаря за вниманието!


