Пазар

Следејќи ги најновите трендови и иновации
во месо - преработувачката индустрија, Солета
изгради бренд препознатлив по својот квалитет,
конзистентност и иновативност на македонскиот
пазар. Водени од своите амбиции и волјата за
создавање успешен и перспективен бизнис,
создаде оригинални и препознатливи производи,
кои станаа синоним за брендот, неуморното
работење и постојано вложување.
Производствениот капацитет на Солета се
протега на површина од 2500м каде е
организирано производство на сите видови
месни производи. Месната индустрија Солета има
развиена големопродажна дистрибутивна мрежа,
а истовремено, под истиот бренд и сопствен
ланец од единаесет малопродажни објекти.

Достигнувања

Несомнено, најголемото достигнување на
секој производител е успешно креирана бизнис
- приказна и правилно насочена стратешка
определба. Најголема гордост на Солета се
производите, синоним на самиот бренд, секогаш
препознаени, вреднувани и наградени од
крајните купувачи.
Секогаш чекор пред останатите со својата
оригиналност и квалитет, Солета прерасна во
сериозен бренд кој многу ветува.
Од самиот почеток на своето работење
ИМП Солета е одликувана со знакот за
квалитет „Со гордост од Македонија“ и две
години по ред е наградувана за најдобар
производ и најдобро пакување. Изборот за
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Супербренд во изминатите 2013 2014 ја
направија Солета силен бренд, подготвен да се
справи со предизвикот и задачата, да се одржи
и оправда довербата на потрошувачите.
Инволвираните во процесот на
имплементација на НАССР системот, како дел
од исклучително сериозниот проект на
американската компанија Land O Lakes, можат
да потврдат дека Солета беше меѓу првите
месни индустрии кои без двоумење го
имплементираа и сертифицираа НАССР
системот – систем кој ветува безбеден
производ.
Солета во континуитет ја одржува својата
позиција на општествено одговорна компанија,
секогаш во функција на подобрување на многу
животни приказни, подобри услови на
функционирање на поединци и институции, како
и активно и недвосмислено учество во
хуманитарни настани.

Историјат

Индустријата за месни преработки Солета
започна со работа кон крајот на 1996 година, на
која приказна и претходи повеќегодишно
искуство, макотрпна работа и пред се амбиции да
се создаде капацитет за производство на
македонски месни производи. Приказната започна,
продолжи и сеуште трае по следниот редослед:
Во 1987 започна како самостојно трговско
друштво „Ива“ (самопослуга), кое се
занимаваше со трговија на мало и кое се
вбројува во првата генерација приватни
продавници на територијата на нашата
држава.
Во 1989 година формирано е трговското
претпријатие „Аива“ кое се занимаваше со
продажба на големо на еднодневно млеко и
јогурт од млекарата Светозарево Р. Србија.
Во 1992 година трговското претпријатие
„Аива“ започнува со набавка и продажба на
месни производи од месната индустрија
„Бек“ - Зрењанин, Р. Србија.
Во 1993 година формирано е мешовито
трговско претпријатие „Аива-Бек“ во
Скопје, кое воедно беше застапништво за
дистрибуција и продажба на сувомеснати
производи.
Во 1994 година беше отпочнато со
изградба на специјализиран објект за
производство на сувомеснати производи.
На 19 Декември 1996 година официјално се
отпочна со производство на сувомеснати
производи под името ИМП „Солета“, под
кое сеуште егзистира и функционира.

Во 2002 година беше направена доградба и
проширување на постоечкиот објект со
уште еден спрат, наменет за проширување
на производниот асортиман со палета на
квалитетни трајни производи.

Производ

Асортиманот на СОЛЕТА го сочинуваат
голем број на различни групи месни производи,
карактеристични, препознатливи и поинакви од
останатите македонски брендови, како по својот
вкус, така и по својата оригиналност и технолошки
процес на производство.
ИМП Солета сакајќи да го задржи приматот
на успешен и оригинален бренд, постојано
поставува нови предвизици пред себе.
Поставените предизвици значат креирање на
нови производи, технолошко и органолептичко
усовршување на постоечките производи, притоа
секогаш придржувајќи се до поставените
критериуми и стандарди за квалитет.
унките се дел од асортиманот на Солета и
истите се вбројуваат во групата на квалитетни
комерцијални производи, произведени од
внимателно селектирани суровини, по светски
стандаризирани постапки на производство.
унките, докажано спаѓаат во групата на
производи со ниска енергетска и калориска
вредност, низок процент на маснотии, а висок
процент на протеини. Палетата на ова група
производи ја сочинуваат различни типови шунки:
унки од свинско месо
унки од мисиркино месо
унки од пилешко месо
адени шунки
Гордост на секој производител на сувомесни
производи се квалитетни, одлично балансирани и
добро прифатени трајни производи, изработени
од внимателно селектирано и квалитетно месо.
Трајните, традиционално сушени, сувомесни
производи претставуваат совршена комбинација
од беспрекорен вкус, мирис и квалитет.
Самиот процес на селектирање на суровини,
припрема, солење и зреење на месото, како и
одличниот баланс на температура, провев, влага и
чад, даваат пршути со карактеристична арома и
вкус, препознатливи и секогаш високо оценети од
вистинските гурмани - убители на овие
специјалитети од месо.

Солета, со континуирана контрола на
производниот процес, негова
автоматизација, како и постојано
вложување во обука и едукација на
човечките ресурси, создаде квалитетни и
стандардни производи, кои се клучниот предуслов
за одржување силен и препознатлив бренд.

Неодамнешен развој

Производниот капацитет на ИМП „Солета“
е опремен со најмодерна технологија, која
континуирано се надоградува и подобрува со
воведување на нови машини и процедури во
процесот на производство. Секогаш една од
најиновативните месни индустрии, целото свое
знаење, ресурси и искуство го преточува во
нови производи, нови пакувања, нови вкусови и
нови технолошки постапки.
Во последната година компанијата своето
портфолио го збогати со два нови производи
со исклучителен квалитет и одлична
прифатеност од своите верни потрошувачи и
критичари. Печената
шунка и Говедскиот
Кулен го збогатија
асортиманот на
Солета. Тоа се нови,
не комерцијални
производи, со
идеално балансиран
вкус кои се високо
оценети од нај
пребирливите
купувачи.

Промоција

Брендот Солета многумина го
поистоветуваат со слоганот „Со Солета нема
диета“, но, без сомнение поголемиот дел би се
согласиле дека со Солета „Квалитетот не е
случајност“.
Оваа компанија постојано ги следи и ги
поддржува барањата и очекувањата на своите
лојални потрошувачи, организирајќи разновидни
наградни акции и гратис - производи.
Со своето учество во дневните и неделни
печатени медиуми, како и аудио медиумите,
Солета се труди да го претстави и промовира
својот бренд, а пред се, своите производи.

Со организирање на континуирани
промотивни активности и дегустации, како и
секогаш отворената и атрактивна понуда по
промотивни цени, пакувања и сетови, ИМП
„Солета“ се стреми кон приближување на своите
производи, вкусови и квалитет до своите купувачи.

Вредност на трговската марка

Токму трговската марка е онаа која
придонесува кон препознатливоста и
валоризацијата на брендот. Успешна трговска
марка за Солета претставува многу вложен труд,
енергија и ресурси. Постојаноста и стабилноста
низ годините, како и едноставниот пристап кон
креирање и одржливост на своите трговски
марки, се основните факти кои Солета ја прават
успешна и препознатлива во своето
долгогодишно работење и опстојување.

Солета поаѓа од фактот дека секој задоволен
купувач значи посилен бренд, а препознатливоста
на брендот значат сериозни и препознатливи
трговски марки. Солета, како бренд, е
препозналива по своите трговски марки, различни
и по оригинални во однос на останатите.
Домашен кулен, Кулен, Бу ола, Свински пршут,
адено пилешко филе и други типови и категории
на производи, се само дел од асортиманот со кој
се гордее Солета. Несомнено, стандардниот
квалитетниот и безбеден производ, е тоа што
купувачот највисоко го оценува и вреднува.
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ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

Со ета
Прв производител и иноватор на производите
„ адено пилешко филе“, „Голд шунка“, „Голд
пилешко филе“ во дамнешната 1999 год. е
токму Солета
Производствениот погон на Солета беше прв
приватен погон за производство на месни
производи на територијата на Р. Македонија кој
ги задоволуваше основните технолошко технички стандарди.
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