
Пазар 
АД Европа, фабрика за чоколадо, вафли и 
бонбони, денес е лоцирана на 36.000 метри 
квадратни во индустрискиот дел на Скопје.

Нејзината успешна приказна започнува 
уште во 1882 година, за денес, по 130 години 
постоење, да може со право да се вброи во 
модерната кондиторска индустрија, со голем 
асортиман на производи, посакувани не само 
на македонскиот, туку и на странскиот пазар. 

И покрај тоа што АД Европа главниот 
фокус го става на македонскиот пазар, како 
домашен, и секоја година бележи сè поголем 
раст на продажбата, на севкупно ниво 
поголема продажба остварува на странскиот 
пазар. Од странскиот пазар, од вкупно 19 земји 
во кои извезува, најзастапена е на српскиот, на 
хрватскиот, на босанскиот, на косовскиот 
пазар, а потоа и во уште неколку земји во 
Европската унија, како и во Австралија и во 
САД. Тоа не се должи само на најдолгата 
традиција на пазарот, туку и на квалитетот на 
производите. Доказ за тоа е и широката 
побарувачка на нејзините производи од 
странските пазари и за приватна марка. Тука 
можеме да ги споменеме Меркатор, Метро и 
Лидл.

Достигнувања
АД Европа е компанија која во својата 
целокупна историја негува политика на 
инвестирање во развој на производството и во 
квалитетот на своите производи. Кога на тоа ќе 
го додадете и богатото искуство, не изненадува 
фактот што оваа фабрика успешно функционира 
веќе 130 години.

 АД Европа може да се пофали и со 
многубројни признанија, благодарници и 
награди, меѓу кои како побитни награди би ги 
издвоиле:

• Супербренд 2011/12;
• награда од Скопски саем;
• награда од Новосадски саем;
• награда од Стопанска комора на 
Македонија;
• Супербренд 2009;
• EMRC, 1996 година во Брисел.

Историјат
АД Европа датира од 1882 година, кога е 
формирана како занаетчиска работилница за 
производство на бонбони, локум и слични 
производи од шеќер. Биле вработени петмина 
работници, кои произведувале 250 килограми 
бонбонски производи дневно.

Со решение на Народниот одбор на град 
Скопје, фабриката е предадена на управување 
на Градскиот народен одбор на град Скопје и 
сè до 1952 година истата беше сместена до 
сегашната уметничка галерија Даут-пашин амам.

Како индустриска стопанска организација 
Европа се развива од 1948 година наваму.

Во 1952 година се укажа можност за 
дислокација, на сегашната адреса, ул. 808, каде 
што беа создадени поповолни услови за развој 

на фабриката, да се 
сместат нови машини и 
да се организира 
производството на 
посовремен начин, за 
што беше изготвена 
инвестициска програма 
со која се предвидуваше 
замена на целата 
постојна опрема со 
нова.

Овие инвестициски 
зафати придонесоа не 
само да се зголеми 
производството на 
бонбони, карамели и 
чоколадо и да се набави 
комплетна 
полуавтоматска линија 
за производство на 
вафли, туку и да се 
постигне повисок 

квалитет и широк асортиман на производство. 
Следствено на тоа, и фабриката Европа почнува 
да го пробива својот пат кон полна афирмација 
и заземање добра позиција во кондиторската 
индустрија во Југославија.

Денешниот степен на развој е постигнат со 
извршените крупни инвестиции, кои овозможија 
значајни позитивни промени во обемот на 
производството, асортиманот, квалитетот на 
производите и дизајнот. Инвестирано е во 
реконструкција, модернизација и проширување 
на производните капацитети , компјутеризација 
на производниот процес преку нови 
технологии, како и во имплементација на ISO 
22000 и HACCP стандардите, создавајќи 
гарантиран квалитет на производите. Денеска 
со овие активности АД Европа прерасна во 
современа фабрика со широк асортиман на 
производство, кој опфаќа четири групи 
производи и тоа:

• Бонбонски производи (сите врсти 
бонбони, свилени бонбони-бастуми, 
карамели, желе и гумени бонбони);
• Какао-производи и чоколади (какао-крем 
производи, полнети чоколади, млечни 
чоколади, темни чоколади);
• Десерти (чоколадни прелиени десерти, 
пенести производи прелиени со чоколадо, 
локум, локум прелиен со чоколадо);
• Вафел-производи и колачи (сите врсти 
вафел-производи, чоколадирани вафел-
производи и колачи од бисквитно тесто).
     

Производ
АД Европа бележи долга историја во 
производството на квалитетни производи, па 
оттука и големата плејада на производи. По 
број на артикли има повеќе од 250, меѓутоа 
како најпродавани може да се споменат Kрем 
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ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

EVROPA

Сè до 1952 година АД Европа беше сместена 
до сегашната уметничка галерија Даут-пашин 
амам.

Оваа година слави 130 години постоење.

На дневно ниво се произведуваат 350.000 
парчиња крем-банани, 770.000 парчиња 
бонбони и 260.000 парчиња карамели.

Бананата, Јадран вафлите , Кинг Рум штанглата, 
чоколадните десерти, ексклузивните чоколади 
итн.

Ако може да се каже дека АД Европа е 
препознатлива по некој конкретен производ, 
односно бренд, тоа секако ќе биде Крем 
Бананата. За квалитетот на овој производ не 
говори само долгогодишната побарувачка, туку 
и самиот избор за приватна марка од многу 
маркети, не само во Македонија, туку и надвор 
од неа, на пазар каде што конкуренцијата за 
овој производ е навистина огромна.

Неодамнешен развој
Меѓутоа, АД Европа не застанува таму. 
Минатата година започна проект на 
ребрендирање на речиси целокупниот 
асортиман на производи, имајќи ги предвид 
потребите на модерниот пазар и желбите на 
потрошувачите од истиот. Беше направена нова 
архитектура на брендови, како подобро би ги 
организирала, осмислила и би ги прилагодила 
според очекувањата на своите клиенти. 

Овој процес одзема доста време и 
финансии, но беше чекор кој доликува на една 
компанија од овој ранг. Денес некои од овие 
ребрендирани производи веќе може да се 
најдат во синџирите од маркети и пошироко 
низ целата република. Сепак, АД Европа е 
свесна и за нужноста од настап на пазарот и 
промоција на нови производи, задача која ја 
сфати мошне сериозно, па така, многу наскоро 

на пазарот треба да се пофали и со нови 
производи. Најпрвин тоа ќе бидат брашнени 
производи од типот на бисквити и колачи, од 
кои особено многу се гордее со новите 
интегрални колачи, како одговор на новите 
трендови на пазарот за здрава и нутритивна 
исхрана. 

Понатаму, следен чекор ќе биде настап на 
пазарот со чоколади, како дел од 
овогодинешната стратегија за зголемување на 
асортиманот на производи со кои АД Европа 
настапува на пазарот. Мразот ќе биде скршен со 
линијата темни чоколади со различни вкусови, 
кои ќе ја потврдат умешноста на оваа фабрика 
во правењето вистинско чоколадо. По нив ќе 
следуваат и млечните чоколади, и тоа не само 
во она вообичаено 100-грамско пакување, туку и 
во нови програми наменети за младата 
популација во форма на таканаречени чоколадни 
барови за тинејџерската и повозрасна група и 
мини-чоколади за детската група потрошувачи, 
бидејќи АД Европа знае дека една компанија не 
е комплетна сè додека не ги задоволи 
потребите на сите потрошувачи, почнувајќи од 
оние најмалите па сè до најстарите.

Промоција
АД Европа е компанија која е фокусирана на 
квалитетот на тоа што им нуди на 
потрошувачите и градејќи имиџ на одговорна 
компанија во тој поглед, поаѓа од премисата 
дека квалитетот е тоа што ја создава довербата 

кај потрошувачите, а оттука следува и нивната 
лојалност кон брендот.

Особено големо внимание посветува и на 
сопствената малопродажба од вкупно 11 
продавници низ Македонија, од кои 7 се во 
Скопје. Овие продавници се одлично средство 
за создавање блиски контакти со 
потрошувачите, од каде што дознава повеќе за 
нивните желби, вкусови, идеи и одговара на 
истите. Она што е карактеристично за овие 
продавници е што секогаш можете да наидете 
на специјални понуди и производи, кои инаку не 
можете да ги сретнете во синџирите од 
маркети. Оваа можност АД Европа особено ја 
искористува за празници како Нова година, 
Божиќ, Велигден, свети Валентин, 8 Март и сл.

Како општествено одговорна компанија, АД 
Европа секогаш се труди да одговори на разни 
барања за хуманитарни акции и спонзорства, 
како оние за деца без родители и со посебни 
потреби, за што има и добиено голем број 
признаниа и благодарници. Со тоа останува 
верна на имиџот кој го гради како компанија 
која верува во моралните вредности и се труди 
да ги поттикне согласно своите можности.

Вредност на трговската марка
Живееме во конкурентна средина, каде што 
тимот на АД Европа никогаш не заборава дека 
потрошувачите имаат избор. Затоа, посветува 
исклучително големо внимание на целокупниот 
асортиман на производи, кој се контролира во 
сопствената лабораторија на фабриката. Тука е 
и службата за маркетинг, која постојано го 
следи пазарот, желбите и вкусот на 
потрошувачите, како и најновите трендови во 
кондиторската индустрија.

Најдобар производ на АД Европа е 
квалитетот. Тоа е клучот на нејзиниот успех, 
денес, утре и во сите моменти на 
секојдневието. Развојниот пат на АД Европа е 
приказна од соништата, да се направи нешто 
поубаво, попривлечно и повкусно... бидејќи 
соништата потекнуваат од страста.

www.evropa.com.mk


