
Почетоците на „Вита Нова – ЗА“ се во 2006 го-
дина, кога во Скопје е отворена првата канце-
ларија и официјалното застапништво на стран-
ски партнери кои произведуваат најквалитетни 
суровини наменети за фармацевтската, козме-
тичката и прехранбената индустрија, како и за 
други индустриски гранки.
Работејќи со многу љубов и ентузијазам, по 
вложениот труд и постојаното унапредување 
на квалитетот на нашето работење, во 2008 
година излеговме од нашите граници и отво-
ривме втора канцеларија во Белград, со што 
ја проширивме нашата понуда на суровини кај 
производителите од централниот балкански 
регион. Во овој момент, покрај производители-
те од Македонија, наши клиенти се производи-
тели и компании од Србија, Црна Гора, Босна и 
Херцеговина, Косово и Албанија.
Се стремиме да ги задоволиме нашите клиенти, 
фокусирајќи се на нивните барања и желби, по-
нудувајќи беспрекорен сервис – од идеја до ре-
ализација на финален производ. Наша цел е да 
ја искористиме нашата креативност и знаење 
со што би создале производ што би ги задово-
лил потребите на купувачот. Поддршката што 
ја добиваме од нашите партнери не е само во 
делот на техничка поддршка, туку и во доедука-
ција, обуки и семинари на нашите вработени. 
Развојот и доедукацијата на нашите вработени 
е клучот за успехот на нашата компанија. Ако 
атмосферата кај вашите вработени е позитив-
на, ако односите помеѓу вработените се добри 
и квалитетни, тогаш работата и обврските течат 
со леснотија.
„Вита Нова“ неколку пати до сега организира 
семинари чија главна цел е обезбедување на 
континуирана едукација и следење на акту-
елните трендови и новитети. Првиот семинар 
на тема „Mineralno obogaćivanje i zdravstvene 
izjave“ се одржа во Белград, во 2013 година, 
каде активно учество имаа и истакнати струч-
ни лица од соодветни институции од Германија 
и Србија. Истата година семинар на тема „Ми-
нерално збогатување и здравствени изјави“ се 
одржа и во Македонија. Во текот на годините, 

„Да растеме заедно“ – слоган што стана синоним за растот и развојот на 
компанија како што е „Вита Нова – ЗА“, синоним за квалитет, сигурност, 
иновации, развој и навремена испорака на суровини.

„Вита Нова“ продолжува со организирање на 
семинари во Македонија на различни теми, 
како на пр. „Ароми и овошни пасти“, „Новел 
храна и информации за означување на храна-
та“ и др., но исто така учествува и на интерна-
ционални семинари, саеми и обуки на Балка-
нот и во западноевропските држави.

Во мај оваа година, „Вита Нова“ прослави 
јубилеен 10-ти роденден на кој беа присут-
ни претставници од нашите странски пар-
тнери, соработници, колеги и задоволни 
клиенти. Присутните покрај одличното дру-
жење имаа можност да разменат свои иску-
ства, да подискутираат на најразлични теми 
и на тој начин да се продлабочи деловната 
соработка.

Со цел да им дадеме на нашите клиенти нај-
добро решение за нивниот производ кој треба 
да стигне на полица и кој треба да ги задоволи 
највисоките критериуми и стандарди за квали-
тет, како на производителите, така и на крајни-
те потрошувачи, „Вита Нова“ работи и на мно-
гу развојни проекти, но и на усовршување на 
финални формулации.
Продолжуваме да работиме со многу љубов, 
посветеност и задоволство под мотото „Да 
растеме заедно“, бидејќи со заеднички труд се 
добиваат одлични резултати кои се од суштин-
ско значење за квалитетна услуга и задоволни 
клиенти!


