Пазар

Трговската марка Скопски пазар во 2009-тата
година го прослави својот 57-ми роденден. Овој
јубилеј е симбол на долгата традиција на
компанијата и нејзиното место во македонската
економија сите овие години.
Скопски пазар, повеќе од половина век,
управува и ги уредува зелените пазари во град
Скопје, а во последниве десетина години работи и
во областа на малопродажбата и угостителството.
Во текот на годините, компанијата го зголемувала
својот делокруг на работење.
Со цел во што поголема мера да им излезе во
пресрет на своите купувачи, Скопски пазар одлучи
да развие два синџира на малопродажни објекти:
СП маркети и Макси Д дисконти.
СП маркетите се современи маркети каде на
едно место и во пријатна атмосфера можат да се
купат повеќе од 10.000 артикли, додека пак, Макси
Д дисконтите нудат помал број на артикли, но со
висок квалитет и пониски цени, обезбедувајќи
вистинска вредност за парите на своите купувачи.

Достигнувања

Скопски пазар може да се пофали со голем број
награди и признанија како потврда за квалитетот
на своето работење. Добитник е на наградата статуетка Меркур која ја доделува Регионалната
комора на град Скопје. Исто така, веќе две години
едно подруго, Скопски пазар е добитник на
награди од манифестацијата „Месец на трговијата“
за најдобра парфимерија и, според повеќе
критериуми, најдобар малопродажен трговски
објект на национално ниво. Овие награди се
признанија, но и поттик за понатамошно
подобрување на работењето.
Од отворањето на првиот СП маркет во 1998
година до денес, Скопски пазар постојано
инвестира во нови современи продажни објекти во
Скопје, но и низ цела Македонија. Последната
пoгoлемa инвестиција реализирана на крајот на
2008 година е изградбата на трговско-деловниот
центар СП Планет во населбата Ѓорче Петров.
Вкупната инвестиција
беше во вредност од 9
милиони евра.
Ваквиот тренд на
инвестирање го
објаснува постојаниот
пораст на бројот на
вработени во Скопски
пазар во последнава
деценија. Во компанијата
денес работат повеќе
од 600 лица, но важно е
да се споменат и
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останатите 3.000 кои својот приход го остваруваат
на тезгите на зелените пазари во Скопје.
Еден од показателите за определеноста на
Скопски пазар за следење на политиката на
квалитет се и имплементираните ISO 9001:2000
стандарди.

Историјат

На 9 мај 1952 година, Народниот одбор на град
Скопје донесе решение за основање на Управа на
пазарите во Скопје. На овој начин се удрија
темелите на Скопски пазар. Во годините што
следуваа, компанијата го продолжува својот развој
под надзор на Управата на град Скопје. Веќе во
1956 година, Скопски пазар, како малкумина во тој
период, преминува на сопствено финансирање.
Оваа година се изградени и првите продавници,
вкупно 18.
Во 1963 година, кога
Скопје беше погодено
од голем земјотрес,
компанијата се соочи со
нов предизвик - покрај
природната катастрофа,
беше неопходно градот
да се обезбеди со свежи
земјоделски и други
потребни производи.
Во текот на
годините, Скопски пазар

постојано инвестираше во изградба на пазари и
снабдувачки центри во повеќе населби во Скопје
како: Шуто Оризари, Ѓорче Петров, Драчево,
Тафталиџе, Чаир, Бит пазар, Бутел итн. Денес,
Скопски пазар управува со 16 зелени пазари и 1
сточен пазар.
Во 1998 година, беше пуштен во работа првиот
современ СП Маркет во населбата Тафталиџе. Во
подоцнежниот период, компанијата започна да го
гради и синџирот на дисконти Макси Д. Денес, низ
цела Македонија работат вкупно 6 современи СП
маркети и 12 Макси Д дисконти.
Најголемиот и најснабдениот центар за
убавина во земјата, Unique, е отворен во 2005
година. Во 2008 година, во трговско-деловниот
центар СП Планет, се отвори и вториот Unique
центар. Во 2006 година, се отвори специјализирана
продавница за производите на словенечката
компанија ОДЕЈА, која нуди широк асортиман на
антиалергиски перници, јоргани и прекривки.
Во 2007 година, се отворија првите три
продавници на синџирот дисконти Бонус плус,
чијшто концепт има за цел да обезбеди за своите
купувачи најниска цена на ограничен асортиман
квалитетни производи. Во 2008 и 2009 година, се
отворија уште две продавници.

Производ

Концептот на СП маркети, маркети од
соседството, со непосреден однос на вработените,

со квалитетна услуга, оптимален асортиман и
современа опрема, има за цел да одговори на
зголемените потребите на потрошувачите во
современото динамично секојдневие. Отворени се
шест СП Маркети, маркети со европски стандарди
- како во поглед на понудата, така и од аспект на
услугата. Во СП маркетите услугата кон
потрошувачот функционира на највисоко ниво и
постојано се подобрува.
Синџирите на дисконти Макси Д и Бонус плус,
според својот концепт, настојуваат да обезбедат
квалитетен асортиман на производи со
беспрекорна услуга и
најниски цени. На овој
начин, се таргетира
делот на потрошувачите
со пониска куповна моќ,
односно оние кои се во
потрага по што
поголема вредност за
своите пари.
Скопски пазар денес
раководи со 16 зелени
пазари и 1 сточен пазар
кои зафаќаат вкупна
површина од околу
100.000 квадратни
метри во главниот град. Улогата на организатор на
зелените пазари компанијата ја врши со традиција
од над 55 години.
Современиот угостителски објект со кој
управува Скопски пазар, Ресторан 14, нуди широк
избор на јадења од македонската традиционална
кујна, но ги следи и трендовите на приготвување на
макробиотичка и вегетаријанска храна за своите
посетители.
Unique е првиот, единствен и најголем центар
за убавина, создаден по примерот на најголемите
светски познати продажни објекти за производи
од козметичката индустрија. Центарот за убавина
нуди повеќе содржини на едно место. За
квалитетот на неговото работење сведочат
освоените први награди на „Месец на трговијата“
за 2007 и 2008 година во категоријата парфимерии
и продавници за подароци.

Скопски пазар располага и со еден модерен
салон за мебел во Скопје и една специјализирана
продавница за производите на ОДЕЈА.

Скорешен развој

Динамичното деловно окружување на пазарот
наметнува потреба за следење на светските
трендови во малопродажбата и фокусирање на
потрошувачот, на неговите потреби и желби.
Потрошувачот е појдовна точка при креирањето
на услугата. Во оваа смисла, Скопски пазар прави
напори во што поголема мера да излезе во
пресрет на потребите
на сите граѓани, нејзини
потрошувачи, преку
понуда на квалитетни
производи, креирање на
поволно работно време
и обуки на вработените
за комуникација со
купувачите.
Во маркетите на
Скопски пазар, за прв
пат во земјата,
вработените во
продажните објекти беа
обучени за гестовен
говор, со што значително се олесни комуникацијата
меѓу нив и граѓаните со оштетен слух.
Скопски пазар, во изминативе неколку години,
постојано вложуваше во изградба на нови
продажни објекти. Новите инвестиции значат
зголемен број на вработувања и достапност на
услугата низ целата држава. Најголема инвестиција
досега реализирана од компанијата е изградбата на
големиот трговско-деловен центар наречен СП
Планет во општината Ѓорче Петров. СП Планет е
функционална целина со содржини кои се целосно
прилагодени на потребите на сите членови на
едно современо семејство: супермаркет, банка,
аптека, игротека, продавници од секаков вид и
профил, угостителски локали, паркинг... сè што е
потребно за потрошувачите да можат побрзо,
поефикасно и поевтино да ги извршуваат своите
секојдневни обврски и да уживаат во купувањето.

Промоција

Успехот на Скопски пазар во еден дел се должи на
квалитетот на услугата и производите кои се нудат
во неговите маркети, а другиот дел е резултат на
успешната маркетинг стратегија. Работењето на
СП маркетите денес се поврзува со слоганот:
ПОВЕЛЕТЕ КОМШИЈА! Оваа кратка и едноставна
реченица е повеќе од слоган, таа ја поткрепува
дефиницијата на СП маркетите како маркети од
соседството, маркети кои се најблиску до своите
потрошувачи, кои се дел од нивниот живот, дел од
нивното секојдневие.
Со текот на времето, оваа реченица стана дел
од секојдневното функционирање на вработените
во маркетите и нивните потрошувачи.
Лојалноста на своите потрошувачи, Скопски
пазар ја освојува и со изразување на грижа за
околината. Имено, компанијата посветува големо
внимание на својата општествена одговорност,
вложувајќи година за година сè повеќе средства во
спортот, културата и, секако, во хуманитарни цели.
Во системот вредности на компанијата, грижата за
општото добро има високо значење. Поради
таквата определба, Скопски пазар, со години
наназад, преку спонзорства и донации, ги
потпомага активностите значајни за
опкружувањето во коешто дејствува.

Вредности на трговската марка

Една од вредностите на трговската марка Скопски
пазар е тоа што претставува пример во
создавањето на нови вредности, во постојаното
обезбедување на високо квалитетна услуга, во
грижата за доброто на своите купувачи и на
општествената заедница.
Оваа трговска марка е симбол за современи
маалски маркети кои нудат широк асортиман на
производи, непосреден однос на вработените,
купување во пријатна атмосфера и по пристапни
цени.

www.skopskipazar.com.mk
ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

Скопски пазар
Сè до 1958 година, Скопски пазар се грижел за
градската плажа во Скопје.
Во маркетите на Скопски пазар може да се
комуницира и со гестовен говор.
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