
Пазар 
30 години ast ood 7 внимателно ја гради 

и надоградува традицијата на единствен ланец 
за брза храна во Македонија базиран на 
принцип - квалитет. Со тоа, на потрошувачите 
им нуди здрави и високо квалитетни 
производи по сите европски стандарди. 

Со речиси 70 вработени, ast ood 7 е 
единствен домашен бренд со свое централно 
производство и дистрибуција со возила - 
ладилници, до своите објекти низ целиот град. 

Со воведен НАССР сертификат, овој 
бренд е еден од ретките во Македонија кој 
користи суровини и свежо месо исклучиво од 
врвна А класа. 

ast ood 7 е ретка потврда дека „брзата 
храна“ може да значи здрава и квалитетна 
храна.

Достигнувања
Со постојано усовршување на своите 

производи и збогатување на понудата со 
текот на годините, ast ood 7 прерасна во 
водечки бренд на овие простори и стана 
препознатливо обележје на главниот град. 

Од првобитниот мал и скромен објект, ast 
ood 7 прерасна во бренд кој моментално 

располага со три ast ood објекти, еден 
Скара ресторан и сопствен производствен 
погон со тенденција за понатамошно 
усовршување и развивање.

Историјат
ast ood 7 е основана 1987 година, во 

момент кога приватниот сектор во Република 
Македонија е во своите рани почетоци. 
Својата идеја набрзо започнува да ја 
реализира, една од првите жени во 
приватниот сектор, Славица Попова, не 
претпоставувајќи дека малата сендвичара од 
само 15m2 со само двајца вработени, ќе 
прерасне во Супер Бренд познат и надвор од 
државата.

Првиот објект се наоѓа во центарот на 
Скопје, спроти Грчкиот Конзулат, функционира 
долги години како уникатен објект на самиот 
бренд, со мало сопствено производство. 
Подоцна, со добро одмерена анализа и 
проучување на пазарот, се појавила потреба 
од отворање на нови објекти:

 Во 2005 година започнува со работа 
новиот ast ood објект од околу 120m2 
во населбата Аеродром.

 Во 2009 година започнува со работа 
Скара 7 во строгиот центар на Скопје. 
Со сосема нов концепт на работа и нови 
производи, се со цел да им понуди на 
своите потрошувачи поголемо гурманско 
доживување со македонската скара, во 
порелаксиран амбиент. Денес Скара 7 
исто како и ast ood 7 е синоним за 
традиционалниот квалитет кој го нуди 
овој бренд.

 во 2013 година започнува со работа нов 
ast ood објект од 120m2 во населбата 

Карпош и брендот повторно дава акцент 
на основниот примат - квалитетот. 

Со самото развивање на брендот и 
отворање на повеќе објекти на различни 
локации, се појавила потреба од проширување и 
зголемување на производниот погон. Погонот 
опфаќа преработка на месо и производство на 
нови готови производи за потребите на ast 
ood 7 и Скара ресторан 7. Производствениот 

погон опфаќа вградени замрзнувачки и разладни 
комори, машини за преработка на месо, 

специјализирани машини за сечење на готови 
производи, машини за мешање, мелење и 
обработка на месо и други производи. 

Денес, ast ood 7 е втора генерација 
семеен бизнис, кој не ја гради својата иднина 
врз база на франшиза, се со цел да продолжи 
семејната традиција и да се сочува 
автентичноста на брендот.

Производ
Сите суровини кои се користат за 

потребите на ast ood 7 и Скара 7 се со 
врвен квалитет. Голем придонес за високиот 
квалитет на суровините, квалитетот на 
преработката и производствената технологија 
е постигната со имплементирањето и 
одржувањето на НАССР стандардот. 

Асортиманот на ast ood 7 располага со 
над 100 различни производи и нивни варијации, 
изработени по заштитени рецептури, 
препознатливи 30 години. Брендот 7 се стреми 
да задоволи сечиј вкус и потреба, придржувајќи 
се кон строгите критериуми за квалитет.
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ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

  

Седмица го добива своето име по датата кога 
за првпат започнува со работа 7 септември 
1987 година

Плескавицата е составена од 100  врвно, А 
класа, јунешко месо

Иако менито со текот на годините се збогатува 
со нови производи, се  уште како и далечната 
1987 год. брендот е препознатлив по 
највкусната плескавица и неповторливиот вкус на 
мајонезот

Неодамнешен развој
Учествувајќи на повеќе европски саеми и 

презентации на годишно ниво, брендот ast 
ood 7 е секогаш во чекор со сите нови 

технолошки достигнувања во прехранбената 
индустрија. 

Сите новитети од презентациите и 
саемите се имплементираат во постојано 
надоградување и опремување на објектите и 
производствениот погон. 

Освен инвестициите од технолошки 
аспект, брендот инвестира и во соодветна 
професионална обука на своите вработени, 
се со цел добивање на квалитетни производи 
и врвна услуга за своите потрошувачи.

Промоција
Освен усовршување на своето мени и 

збогатување на понудата, ast ood 7 
редовно организира разни промоции и 
промотивни пакети за своите потрошувачи. 

ast ood 7 редовно учествува на 
социјално - општествени, културно - 
уметнички и спортски настани во Р. 
Македонија. Преку финансиска подршка, 
многубројни донации и соработки, учество 
на форуми, конгреси, семинари, студентски 
организирани настани, како и натпревари 
на клубско и репрезентативно ниво во 
кошарка и бокс, компанијата е добитник 
на многу признанија и благодарници.

Вредност на трговската марка
Главна цел на компанијата 7 е висок 

квалитет, долгогодишна традиција, безбедност 
и прифатлива цена. Сите активности на 
компанијата се стремат кон една единствена 
цел, квалитет и задоволни потрошувачи. 
Брендот 7 е општествено одговорна 
компанија, која дава посебен акцент на 
одржувањето чиста и здрава околина. Со 
одржувањето на овие цели брендот 7 ја има 
целосната доверба и лојалност на своите 
потрошувачи.
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