
Пазар 
Жито Лукс АД Скопје поседува атрибути со кои 
ретко која компанија во Македонија може да се 
пофали: квалитет, традиција подолга од 65 години, 
стабилност, иновативност, посветеност на потребите 
на потрошувачите, како и решеност за внесување 
нови трендови во прехранбениот сектор за 
производство на брашно и леб. Со тоа што ги 
поседува овие карактеристики и со тоа што 
обезбедува здрави и квалитетни производи на 
пазарот во Македонија, Жито Лукс се вбројува во 
рангот на водечките и најиновативните компании во 
својата индустрија.

Со својот богат асортиман на леб, брашно и 
пекарски производи, Жито Лукс повеќе од шест 
децении е дел од секојдневието на голем број 
потрошувачи. Успешно организираната 
дистрибутивна мрежа на оваа компанија секој ден 
опслужува над 3.000 клиенти со високо квалитетни, 
вкусни и свежи производи.

Капацитетите на Жито Лукс се протегаат на 
112.000 m2, а во рамките на компанијата 
професионално се ангажирани повеќе од 400 
вработени. 

За потребите за добивање високо квалитетно 
брашно, компанијата поседува мелница што е 
конструирана според највисоката технологија, со 
капацитет за мелење 50.000 тони годишно, а 
производството на леб се одвива преку 5 
производствени линии. Жито Лукс спаѓа и меѓу 
првите компании од својата бранша која поседува 
сертификат за квалитет и безбедност на храна ISO 
22000:2005, во кој е инкорпориран HACCP 
стандардот.

Достигнувања
Да се биде бренд број еден во делот на 
производството и трговијата со леб и брашно, за  
Жито Лукс значи постојано инвестирање во нови 
производи и технологии на производство, како и во 
следењето на највисоките стандарди и во едукацијата 
на стручниот кадар. Водејќи се по оваа стратегија, 
компанијата стана препознатлив бренд на 
производите во категоријата на брашно и леб.

Како последица на постојаниот развој, во 2011 г., 
Жито Лукс ја прошири својата дистрибутивна мрежа 
и започна со пласман на производи на пазарот во 
Србија и Косово.

Покрај сите успеси во својата сфера и фактот 
што нејзините производи се секогаш првиот избор 
на голем број семејства, компанијата за свое 
најголемо достигнување, сепак, ги смета 
многубројните благодарници добиени од 
хуманитарните акции во кои редовно зема активно 
учество. Жито Лукс, како општествено одговорна 
компанија, секогаш водела грижа и им излегувала во 
пресрет на оние на кои тоа им било најпотребно. 
Компанијата е убедена во тоа дека добродетелта и 
желбата да се помогне секогаш даваат благородни 
резултати.

Историјат
Денешното Акционерско друштво Жито Лукс Скопје 
се роди во 1946 година, кога со указ на Владата на Р. 
Македонија од неколкуте постоечки приватни 
компании беше формирано претпријатието „Гранап“ 
во Скопје. Ова претпријатие на почетокот се 
занимаваше со производство и продажба на леб и 
бели печива, а подоцна се подели на две компании: 

„Жито леб“ и „Клас“, двете со иста дејност – 
производство и продажба на леб и бели печива. 

Претпријатието работеше на овој начин до 30 
април 1958 г., а веќе следниот ден од двете поделени 
претпријатија се формираше едно, под името „Лукс“, 
кое се занимаваше со производство на леб, бели 
печива и бурек, како и со пласман на производите во 
сопствени продавници. Во 1970 г., „Лукс“ се соедини 
со РО „Жито Македонија“, која се занимаваше и со 
мелничка индустрија и со трговија и производство на 
брашно, леб, печива и бурек. 

Брендот Жито Лукс настана во 1976 г., кога се 
основаше и конституираше во РО Жито Лукс – 
Скопје. Основната дејност беше производство и 
промет на леб, бели печива, бурек, а исто така и 
промет на: млечни производи, сувомесни производи, 
конзервирано месо и риба со зеленчук, шеќер и 
производи од шеќер, алкохолни и безалкохолни 
пијалаци, брашно и кекси.

Во 1986 г. Жито Лукс се интегрираше со „Жито 
Скопје“, „Ванила“ и „Глорија“ во МПИ „Жито 
Македонија“ и во овој состав работеше до 1989 г. 

Од 1991 г., со Законот за трансформација, Жито 
Лукс се регистрираше како АД „Жито Лукс“, во 
мешовита сопственост. Веќе од 1995 г. настапи 
целосна приватизација на АД „Жито Лукс“. 

Во 2001 г. стратешки инвеститор на Жито Лукс 
станува интернационалната групација компании 
„Елбиско Холдинг С.А.“ (со сопственост од 53,7% од 
акциите). Елбиско групацијата ја прифаќа основната 
дејност на компанијата со решителност и понатаму 
да ја развива, да ја модернизира и да ја усовршува.

Производ
Сите производи на Жито Лукс се направени 
исклучиво од високо квалитетни состојки. 
Професионалниот тим на компанијата работи со 
посветеност и грижа, развивајќи нови производствени 
методи што овозможуваат трајност на производите, 
без додавање конзерванси.

Асортиманот на Жито Лукс опфаќа широка 
палета на производи во категоријата леб и 
брашно:
• традиционални лебови: бел, полубел, селски, 
сомун, рустика и фурнаџиски леб;
• лебови од разни житарки: грахам, баварски, леб 
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„Жито леб“ и „Клас“, двете со иста дејност – 



43SUPERBRANDS

ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

ЖИТО ЛУКС 

Жито Лукс ја поседува најголемата мелница за 
брашно во Република Македонија.

Жито Лукс е единствена компанија за леб и 
брашно која воведе нови современи 
технологии, овозможувајќи му на лебот подолг 
рок на траење без употреба на конзерванси, по 
пат на пастеризација на лебот слична како онаа 
кај млекото.

Жито Лукс е единствената компанија што 
воведе свој посебен бренд на лебови од цело 
зрно – Нутри.

Во Жито Лукс годишно се произведува брашно 
што тежи приближно колку 3 Ајфелови кули.

збогатен со диететски влакна, ’ржан и 
био-интегрален;
• тост-лебови: пченичен бел, пченичен 
со ’рж, мешан пченкарен леб, пченичен 
интегрален и леб со микс од зрна;
• лебови со збогатена нутритивна вредност, 
направени од цело пченично зрно: Нутри 100% 
интегрален, Нутри јачменов, Нутри интегрален со 
сончоглед и Нутри диетален.

Белите печива на Жито Лукс ги сочинуваат: 
земичките, векничките и млечните мини печива, кои 
ги карактеризира мека структура и богат вкус.

Уживателите на здравата исхрана може да 
уживаат и во Белиот пченичен двопек и Пченичниот 
двопек со ’рж, кои се погодни за подготовка на 
најразновидни вкусни јадења.

При процесот на производство на брашно, Жито 
Лукс посветува особено внимание за обезбедување 
на стандардниот квалитет. Затоа се користат само 
специјално одбраните и најквалитетните житарки. 

Компанијата произведува брашно и за домашна 
употреба (Екстра бело тип 400, Сенаменско, 
Пекарско, Пченкарен гриз, Палента и Пченкарно 
брашно), како и за професионална употреба (Фино 
екстра бело тип 400, Бело тип 400, Фурнаџиско тип 
500, Традиционално тип 500 и Наменско бело 
брашно).

Слатките производи: ELITE милиброд, ELITE 
колачите со чоколадо и ELITE колачите со ванила, се 
исто така дел од широкиот асортиман на производи 
од Жито Лукс.

Неодамнешен развој
Со континуирана иновативност во работата, следејќи 
ги барањата на потрошувачите, Жито Лукс неуморно 
ги усовршува старите и создава нови производи.

Почитувајќи ја потребата за водење витален, 
динамичен и здрав живот на консументите, Жито 
Лукс ја претстави новата линија лебови со збогатена 
нутритивна вредност – Нутри. Овие 

високонутритивни лебови од цело пченично зрно му 
ги даваат најнеопходните хранливи состојки на 
организмот за нормално и правилно функционирање.

Жито Лукс ги претстави и Пченичниот двопек и 
Пченичниот двопек со ’рж. Двопекот на Жито Лукс е 
значаен за балансираната исхрана, бидејќи со него 
може да се подготват брзи, лесни и здрави оброци. 

Компанијата лансираше и ново, попрактично 
пакување на Пченичниот гриз од 200 грама, грижејќи 
се за најмладите, а ги лансираше Палентата и 
Пченкарното брашно, како и Фурнаџискиот леб, кој 

во маркетите се доставува свежо печен и кого го 
карактеризираат специфичен вкус, крцкава кора, 

мека средина и неодолив 
мирис на фурна.

Промоција
Жито Лукс врши активна 

промоција на своите 
производи секоја година.
Во февруари 2011 г. почна 

кампањата на новите производи –  
Палента и Пченкарно брашно, во 
која заедно со производите се 
нудеа и прирачници со рецепти, во 
кои беа дадени неколку оригинални 
јадења, кои се прават токму од овие 
два производа. 

Исто така, со цел да ја разбуди 
кулинарската креативност на 
вљубениците во оригиналните 
јадења, Жито Лукс направи 
промотивни пакувања на 
Пченкарното брашно и Палентата, 
со кои секој можеше да добие 
подарок што ќе му помогне во 
создавањето вкусни и неодоливи 
јадења, подготвени со пченкарно брашно и палента.

За намената на Пченкарното брашно и 
Палентата се сними ТВ спот, во кој беше вклучено 
истото семејство од рекламите за брашната на Жито 
Лукс, за да се надоврзат производите од истата 
линија, а особен акцент се стави врз децата, бидејќи 
производот им е наменет претежно ним.

Фурнаџискиот леб е специјален свежо печен леб, 
кој се дистрибуира во маркетите по 10 часот. Лебот 
беше промовиран со слоганот „Обиди се да го 
донесеш дома цел“, со што се потенцираше 
неодоливиот крцкав и специфичен вкус на топлиот и 
свежо печен леб.

За намената на лебовите со збогатена 
нутритивност – Нутри, беше направен ТВ спот со 
атрактивна анимација во висока технологија, каде што 
како темел на здравиот живот се симболизираше 
трендот на цело зрно во производите, кое е во 
основата на овие лебови. 

Во рамките на кампањата се организираше и 
наградна игра во која следбениците на здравата 
исхрана можеа да добијат специјален подарок за 
динамичен и активен живот. Така, брендот се поврза 
со духот на лебот и со неговиот повик за здрав 
начин на живеење. 

На лебовите Нутри им беше извршено и 
тестирање во маркетите, на кое производите добија 
позитивна критика, а беше изработено и мени за 
здрава исхрана во соработка со нутриционистот 
Цвета Динева.

Во 2011 г. беа активни и кампањите за екстра 
бело брашно тип 400 и за дневните лебови. Во ТВ 

спотот за Брашно 
тип 400, преку 
атрактивен „food 
design“ беше 
пренесена пораката 
за ова брашно на 
Жито Лукс како 
„уметнички“ 
материјал што лесно 
се трансформира во 
импресивна форма и 
со кој е поедноставно 
да се создадат 
вистински „ремек-
дела во кујната“. 

ТВ рекламата за 
дневните лебови од 
Жито Лукс, низ 
неколку 
последователни 
сцени во кои се 
претставени 
работите кои ни се 
најважни и за кои 

најмногу се грижиме, ја потенцираше и посебната 
грижа на компанијата за лебот што секојдневно го 
произведува и му го нуди на секое семејство, бидејќи 
токму лебот е основниот дел од сечија трпеза, а 
„секој залак е важен“.

Вредност на трговската марка
Производите на Жито Лукс меѓу потрошувачите 
уживаат голема популарност и се сметаат за синоним 
на докажан квалитет. 

Жито Лукс се води од премисата дека 
препознатливоста, вредноста и успехот на еден 
бренд се резултати кои се должат на 
професионализмот во работата, на одржувањето на 
константен квалитет и, пред сè, на подготвеноста да 
им се излезе во пресрет и на најспецифичните 
барања на потрошувачите за вкусна, здрава и 
квалитетна храна. 

Производството во Жито Лукс, кое се темели на 
богатата и долга традиција, ги применува најстрогите 
стандарди и постојано се стреми кон континуирана 
иновативност и кон постојан пораст.

www.zitoluks.com.mk


