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 Овој месец е многу 
посебен за нас, бидејќи 
овој месец одбележуваме 
12 години од основањето.

Еуровиа официјално e 
основана пред 12 години, 
но нашето богатство на 
експертиза може да се 
следи наназад до пред 
повеќе од 44 години.

ОБРАЌАЊЕ НА
ИЗВРШНИОТ ДИРЕКТОР
ПО ПОВОД 12-ГОДИШНИНАТА
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Започнавме како мала фирма со само 20 вработени, но со текот на 
времето се издигнавме меѓу водечките бизниси со повеќе од 200 
вработени. Компанијата има безброј достигнувања, а особено од 
минатата година која се покажа како исклучително продуктивна за нас.
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 Еуровиа денес еволуира во глобален партнер по избор, 
трансформирајќи ја визијата во вредност. Иднината на нашиот бизнис 
е исклучително позитивна и го гледаме нашето идно проширување и 
раст во нови проекти и нови региони, постојано диверзифицирајќи се и 
давајќи одржлив придонес за нашите клиенти.

Во текот на изминатите години пораснавме надвор од Северна 
Македонија со тоа што ја донесовме нашата силна индустриска 
експертиза на клиентите на национално и на глобално ниво. Еуровиа 
сега има канцеларии во Албанија и Косово, за да можеме да бидеме на 
терен заедно со нашите клиенти.

Размислувајќи за нашето досегашно патување, би сакал да им оддадам 
признание и благодарност на сите кои беа дел од компанијата низ сите 
овие години. Сите придонесовме да ја направиме оваа компанија 
посилна со изнаоѓање решенија за предизвиците во нашата 
индустрија и со тоа ќе се погрижиме да ја надминеме оваа глобална 
криза во добра форма.
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До нашите вработени: Благодарен сум за можноста да работам со 
талентирани, посветени и страсни луѓе секој ден. Вашата посветеност 
да ги ставите нашите клиенти на прво место и да ги живеете нашите 
корпоративни вредности беа составен дел од напредокот и успехот на 
Еуровиа.

До нашите клиенти: Ви благодарам што ни верувавте овие години и не 
правите лидери во нашата индустрија. Чест ни е што ја имаме Вашата 
доверба и ќе работиме неуморно за да продолжиме да ја заслужуваме.

До нашите партнери: Да се биде во бизнисот 12 години, ја препознавме 
важноста од воспоставување партнерства за соработка кои носат 
извонредна вредност како за Еуровиа, така и за нашите клиенти. Им 
благодарам на сите наши партнери за нивната посветеност, експертиза 
и вештини кои ни помагаат да ја обликуваме иднината.

Уште многу успешни години!

Elmedin Ademi
Извршен Директор
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 Во северниот дел на Скопје, во населбата 
Шуто Оризари, на фреквентна и видна локација 
создадовме нов атрактивен станбено-деловен 
објект со хармонична и топла нота која плени 
како однадвор, така и одвнатре. Идеално место 
за живеење кое нуди вистинско уживање за 
сечиј вкус задоволувајќи ги сите потреби и 
желби со модерни и луксузни услови за 
домување.
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НОВ ПРОЕКТ
- ORIZARI RESIDENCE
 

подрум

деловни единици
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Поликлиника

300 m

ООУ “Шаип Јусуф”

500 m

Western Union

650 m

Игралиште

450 m

Центар на
град Скопје

6,1 km

3 min

7 min

14 min

6 min

10 min

В
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и
нгтонска

ООУ
“ШАИП ЈУСУФ”

KIPPER
МАРКЕТ ООУ “БРАЌА

РАМИЗ - ХАМИД”

ПОЛИКЛИНИКА
ИНТЕРГИН

ART
CERAMIC GALERY

ЏАМИЈА
АМДИ ПАША

ТВ
ШУТЕЛ

АЛБЕРТО LOUNGE
& SHISHA BAR

СЛАТКАРНИЦА
КAСАНДРА

В
иничка
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ингтонска
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Брсјачка Буна

Плачковица

Брсјачка Буна

Брсјачка Буна

Брсјачка Буна

Брсјачка Буна

Брсјачка Буна
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станбени единици

поткровје

приземје



ДЕЛОВНИ ЕДИНИЦИ
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1 ПРЕДЛОГ \ 2 ПРЕДЛОГ \

- ПРОСТОР

- ХОДНИК

- ПРОСТОР

- 14 ПРОСТОР

- ХОДНИК

- 12 ПРОСТОР

- 13 ПРОСТОР

- 10 ПРОСТОР

- 11 ПРОСТОР

- 8 ПРОСТОР

- 9 ПРОСТОР

- 7 ПРОСТОР

- 5 ПРОСТОР

- 6 ПРОСТОР

- 3 ПРОСТОР

- 4 ПРОСТОР

- 1 ПРОСТОР

- 2 ПРОСТОР

- ХОДНИК

- 7 ПРОСТОР

- 5 ПРОСТОР

- 6 ПРОСТОР

- 3 ПРОСТОР

- 4 ПРОСТОР

- 1 ПРОСТОР

- 2 ПРОСТОР

3 ПРЕДЛОГ \ 4 ПРЕДЛОГ \

ПРЕДЛОГ РАСПОРЕД

070 335 250 faton@eurovia.mk properties.eurovia.mk



ТИП 9
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СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ
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Нов дом за практичен, комфорен 
и хармоничен живот.



ПЛАН НА КАТОВИ

ТИП 1:

стан бр.1 - 46.64 m2
стан бр.11 - 46.7 m2
стан бр.21 - 46.64 m2

двособен

ТИП 2:

стан бр.2 - 76.65 m2
стан бр.12 - 77.41 m2
стан бр.22 - 76.65 m2

четворособен

ТИП 3:

стан бр.3 - 71.05 m2
стан бр.13 - 70.49 m2
стан бр.23 - 71.05 m2

трособен

ТИП 4:

стан бр.4 - 81.89 m2
стан бр.14 - 81.33 m2
стан бр.24 - 81.89 m2

четворособен

ТИП 5:

стан бр.5 - 50.64 m2
стан бр.15 - 49.94 m2
стан бр.25 - 50.64 m2

двособен

ТИП 8:

стан бр.8 - 70.61 m2
стан бр.18 - 70.05 m2
стан бр.28 - 70.61 m2

трособен

ТИП 9:

стан бр.9 - 76.99 m2
стан бр.19 - 76.23 m2
стан бр.29 - 76.99 m2

четворособен

ТИП 10:

стан бр.10 - 46.64 m2
стан бр.20 - 46.64 m2
стан бр.30 - 46.64 m2

двособен

ТИП 6:

стан бр.6 - 49.94 m2
стан бр.16 - 50.64 m2
стан бр.26 - 49.94 m2

двособен

ТИП 7:

стан бр.7 - 80.96 m2
стан бр.17 - 81.56 m2
стан бр.27 - 80.96 m2

четворособен

ТИП 4:ТИП 6: ТИП 5:ТИП 7:

ТИП 8:

ТИП 9: ТИП 10: ТИП 1: ТИП 2:

ТИП 3:

070 335 250 faton@eurovia.mk properties.eurovia.mk

13



А В Г У С Т  2022

14



15
150 000
продадени
капсули

3 тони
продадени
зрно кафе

50
продадени
кафемати

Бројки кои го одбележаа 
месец Август:
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                           КАМПАЊИ
ВО МЕСЕЦ АВГУСТ
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Август
2022

М Е С Е Ч Е Н
И З В Е Ш Т А Ј

За повеќе информации,
посетете го нашиот блог:

blog.eurovia.mk


