
Пазар 
Swisslion е мултинационална компанија чијашто 
главна дејност претставува производство на 
прехранбени производи. Имено, Компанијата во 
Македонија е дел од мултинационалната 
компанија Swisslion ДРД од Швајцарија, која има 
свои компании во сите поранешни југословенски 
држави. Дел од оваа групација е и Концернот 
Свисслион Таково кој претставува движечка сила 
на економијата во Србија и е најголема 
кондиторска индустрија со годишно производство 
од над 100.000 тони готов производ.

Иако производите на Swisslion се продаваат 
на повеќе континенти, сепак главната ориентација 
се балканските земји. Производите кои се 
произведуваат во Македонија се пласираат во 
Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна 
Гора, Косово, Словенија, Бугарија, а исто така и во 
Шведска, Данска, Америка и Австралија. Во тој 
контекст, Swisslion има развиена дистрибутивната 
мрежа со која ги покрива сите земји од Балканот. 
Swisslion е извозно ориентирана компанија и 
извезува околу 70% од вкупното производство. 
Согласно најновите објавени податоци, Swisslion е 
најголем извозник на кондиторски производи од 
Македонија.

На македонскиот пазар е застапен целиот 
асортиман на производи од брендот Swisslion, 
односно производите кои се произведуваат во 
Макеоднија и увезените производи кои се 
произведуваат во производните капацитети во 
Србија и Босна и Херцеговина. Успешноста на 
продажбата на производите на Swisslion уште 
еднаш се потврдува со фактот дека Swisslion 
освен тоа што е најголем производител на 
кондитроски производи, го има и приматот 
најголем увозник на кондитроски производи во 
Македонија.

Достигнувања
Брзиот развој на компанијата Swisslion, како и 
големата екпсанзија во 14 годишното постоење, 
сами по себе ги дефинираат принципите на 
работењето на 
корпорацијата. 
Успехот, пред сè, се 
темели на 
опремување на 
фабриките со 
најмодерна целосно 
автоматизирана и 
роботизирана опрема, 
развој на нови 
производи, агресивна 
пенетрација и 
освојување на пазари, 
како и превземање, 

ревитализација и модернизација на веќе 
постоечки фабрики. Сепак, успехот највеќе се 
должи на посветена и конзистентна работа, 
партнерски однос со добавувачите и купувачите и 
посветеноста кон вработените.

Земајќи ги во предвид финансиските резултати 
од 2011 година, Swisslion во Македонија со 
поврзаните друштва оствари приход околу 
60.000.000 €. Во 2011 година на рангирањето на 
топ 100 извозници направено од неделникот 
„Капитал“ Swisslion се најде на највисокото 1 
место од сите прехрамбени индустрии во 
Македонија, додека според независното 
истражување за 200 најуспешни и 200 најголеми 
компании во 2010, Swisslion е најуспешна 
компанија во кондиторската индустрија во 
Македонија.

Од аспект на стандардите за безбедност на 
храна, Swisslion секогаш бил чекор понапред. Уште 
во 2005 година, го доби HACCP сертификатот, а 
веќе наредната година беше првата компанија во 
Македонија којашто го доби интернационалниот 
сертификат за безбедност на храна ISO 
22000:2005. Во 2008 година Swisslion го доби и 
Кошер сертификатот кој претставува единствен 
предуслов за извоз на пазарите со еврејска 
популација, а успешно го имплементираше и 
Халал стандардот за таргетирање на 
муслиманската популација. Стекнувањето на IFC 
сертификатот само го надополни протфолиото и 
со тоа се отворија вратите на европските ланци 
на супермаркети. Уште една новост од аспект на 
интернационалните стандарди е добивањето на 
најновиот сертификат за безбедност на храна  
FSSC 22000:2010 со што Swisslion ќе може 
непречено да ги освојува европските и светските 
пазари. 

Сите овие податоци уште еднаш потврдуваат 
дека Swisslion е двигател на кондиторската 
индустрија во Македонија и со своето работење 
и со своите производи претставува репер за 
многу компании во земјава.

историјат
Swisslion е мултинационална компанија со седиште 
во Фрибург, Швајцарија. Основана е во 1997 
година, кога и започнува со производство на 
висококвалитетни кондиторски производи. Веќе 
во 1998 година, започнува со работа и Swisslion 
ДОО во Скопје, Македонија, прво како генерален 
дистрибутер, а потоа и производен погон како 
“Green field” инвестиција. Во 2001-ва, со 
единствена цел за постигнување на максимална 
продуктивност и ефективност во работата, 
компанијата се дели на Swisslion ДОО Скопје со 
основна дејност производство на кондиторски 
производи и Swisslion Мак ДОО со основна 
дејност продажба на големо и мало и 
дистрибуција на целиот асортиман на групацијата 
Swisslion. Во 2005 година Swisslion ДОО Скопје ја 
проширува својата дејност со нова производна 
линија за солено трајно пециво, а во 2006 година 
станува доминантен сопственик на АД Агроплод 
Ресен и врши целосна ревитализација и 
модернизација на фабриката со широк асортиман 
на познати брендови. Во 2011 година Свисслион 
продолжи со својата развојна политика и 
инвестираше во нова трафостаница и нов погон 
за дражирани производи. Од друга страна 
Swisslion Мак ДОО Скопје, со својот непрекинат 
раст, прерасна во компанија која успева да ги 
задоволи сите барања на своите клиенти на 
македонскиот пазар. Во состав на Swisslion Мак, а 
како дел од своите промотивни активности, 
работат и двете продавници Слатка Куќа во 
центарот на Скопје.

Производ
Swisslion има широк асортиман на производи, 
препознатливи по својот висок квалитет и 
достапните цени, произведени со современа SL 
технологија. 

Почнувајќи со Еуробисквит, Софти бисквит, 
Hello, Еурокрем, Ишлери со еурокрем, Јувитана, 
Чокобанана и Чокобисквит, соковите Таково, 

преку познатите брендови Ресана, 
Агрокрем, кафето Агроплод, 
дражираните бомбони Бони Топ, 
кикириките, флипсот, Корн Флекс, 
Чоко макс и Коко макс, како и двете 
нови производни линии за вафлите 
Ленка и бисквитите Ленка и Бевита, 
Swisslion потврдува дека има веќе 
докажани брендови на пазарот со 
долгогодишна традиција на 
производство и уникатност на 
вкусот.

Брендот Nutricea е носечки 
бренд на палетата на производи од 
типот функционална храна. 
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Swisslion

Swisslion започна со производство на 
сладоледи под брендот Еурокрем сладолед.

Еурокрем наскоро ќе биде достапен на сите 
фанови и во форма на сладолед.

Choco boom новиот бренд на Swisslion е 
совршена комбинација на интегрални житарки 
и минимум 70% млечно чоколадо.

Swisslion на Балканот поседува над 70 
сопствени продавници Слатки Куќи  Swisslion 
во својот асортиман има и алкохолни пијалоци 
и тоа Таково Вилјамовка, Таково Линцура, 
Таково Препеченица и Таково Пелинковец.

Водката Балтик е оригинален бренд на 
групацијата Swisslion.

Swisslion во Макеоднија произведува годишно 
над 8.5 милиони килограми кондитроски 
производи.

Производите од брендот Nutricea 
се вкусни, природни и хранливи 
житни снежинки кои се едноставни 
за припрема и полни со здрава 
енергија.

Во 2011 година произлезе и 
новиот бренд на Свисслион Choco 
Boom кој е предвесник на цела 
композиција од сродни произвди. 

Во 2012 година компанијата најавува и нов 
производ – Еурокрем сладолед со 30 различни 
вкусови.

Неодамнешен развој
Иновациите во производството, технологијата, 
пакувањето и организацијата на работа на 
компанијата, се клучот за успешноста на Swisslion. 
Поттикнување и поддржување на иновативното 
размислување на вработените во Swisslion и  
модернизација на постоечките производни 
капацети, резултира со развој на десетици нови 
производи секоја година. 

Развојните проекти на Swisslion се насочени 
од една страна кон активности кои ги 
подобруваат, олеснуваат и оптимизираат 
секојдневните процедури на работата, а од друга 
страна кон поголеми инвестициони проекти во 
нови линии, нова опрема и отстранување на 
тесни грла преку инвестиција во енергетско 
ефикасни проекти. 2011 година беше година на 
многу реализирани проекти, како инвестициони, 
така и организациони. Во 2011 година, 
компанијата инвестираше во нова трафостаница 
со која се иницираше интензивната инвестициона 
политкиа за наредните 2 години. Истата година 
Swisslion отвори нов погон со нова производна 
линија за чоколадно и шеќерно дражирање на 
кондиторски производи и го иницираше брендот 
Choco Boom.

Безбедноста на храната произведена под 
брендот Swisslion е приоритет, па затоа 
компанијата инвестираше во нова интерна 

лабораторија опремена со 
најмодерна опрема во која се користат 
највисоките стандарди за потврдување на 
микробиолошката безбедност на производите. 

Од аспект на нови производи во 2011 година, 
Swisslion се насочи на развој на програмата на 
ексртудирани и  експандирани производи. 
Развиена е и нова палета на функционални 
производи „Нутрицеа“ која е наменета за целата 
популација. Вклучува производи со додадени 
витамини и минерали и претставува извор на 
нутритивни состојки важни за правилен развој на 
секој човеков организам. 

Во 2012 година, компанијата го најавува и 
долгоочекуваниот Еурокрем сладолед, кој ова 
лето ќе го направи уште поинтересно со својата 
палета од 30 добро познати вкусови. 
 
Промоција
Swisslion е компанија која постојано го гради 
својот имиџ на пазарот, користејќи неагресивни и 
неконвенционалнипромотивни активности. Водени 
од фактот дека квалитетот на производот е 
клучот за создавање лојален купувач и за градење 
доверба во брендот, Swisslion првенствено 
инвестира во висок и најсовремен квалитет во 
својот производен асортиман. Дел од 
промотивните активности на компанијата се 
продавниците „Слатка Куќа” кои се наоѓаат на 
атрактивни локации во централното градско 
подрачје во Скопје и претставуваат одлична 
можност компанијата да го презентира својот 
обемен асортиман на своите купувачи.

Досегашната политика на компанијата беше 
ориентирата генерално кон Б2Б активности како 
поддршка на продажбата, но во последниве 
години, Swisslion ги надополнува овие активности 
и со активности кои ги таргетираат и купувачите 
на полица. Во 2010 година, компанијата 
промoтивно изработи видео кое ја доби 
најпрестижната награда „Златна бубамара“ за 
најпопуларен видео спот. Истовремено, успешно 
го заврши и проектот за редизајн на целиот 
асортиман, со што производите добија 
помодерен и поколоритен изглед кој е лесно 
препознатлив за самите купувачи. Изработена е 
нова веб страна, а новите промотивни активности 
се насочени кон многу изненадувања и од 
социјалниот медиа маркетинг.

Останати промотивни активности се и 
честите хуманитарни донации и поддршката на 
културни активности, кои само го надополнуваат 
имиџот на друштвеното одговорно работење на 
Swisslion. Исто така, компанијата поддржува 
спортот и здравиот начин на живот преку 
созадавање на сопствен фудбалски тим кој 
активно тренира и редовно ја добива поддршката 
од сите вработени од Swisslion семејството.

Со својата екстерна комуникација во текот на 
овие 14 години, Swisslion ги потврдува 
вредностите на компанијата ориентирани кон 
транспарентно работење, грижа кон вработените 
и нивните семејства, поддршка на локалните 
заедници во кои делува, како и целосна 
посветеност кон потрошувачите преку 
обезбедување на здрава и безбедна храна.

Вредност на трговската марка
Сите производи на Swisslion, произведени на 
високоавтоматизирани и роботизирани машини 
со посебни стандарди при производството, се 
носители на “SL” знакот кој претставува симбол и 
гаранција на врвен квалитет и технологија, 
производство на природна и здрава храна со 
контролирано потекло на влезните суровини и 
совршен вкус, односно симбол на модерна и 
високо автоматизирана технологија.

Покрај високиот квалитет, Swisslion постојано 
се стреми кон производство на здрави и 
безбедни производи за своите потрошувачи, па 
така воведувањето на највисоките стандарди за 
безбенда храна, како што се ISO 22000:2005. 
HACCP, Kosher, Halal, FSSC 22000:2010 се само 
уште еден чекор кон осигурување на безбедноста 
на производот, а со тоа и зголемување на 
вредноста на брендот во целина.

www.swisslion.com.mk

Дали сте зНаеле Дека...


