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	 					Прилепска	Пиварница	како	најмодерна		
	 					пиварница	во	регионот,	рангирана	меѓу	првите	
пиварници	во	светот	-	ова	се	вестите	за	нашата	Пиварница.	
Ова	е	резултатот	на	високо	технолошките	инвестиции	кои	
ги	имавме	во	пиварницата	што	велат	-	годишниот	капацитет	
на	варилницата	е	582.000	хектолитри	пиво	годишно.	
Покрај	домашните	брендови-	Златен	даб,	Крали	Марко,	
Газоза,	Портокалада	и	овошниот	сок	Bloom,		„Прилепска	
Пиварница“	ги	полни	и		лиценцните	пијалаци	Pepsi,	Mirinda	и	
7	UP,	а	е	ексклузивен	импортер
на	пивата	Tuborg	и	Karlsberg.	

Прилепска пиварница	како	
најмодерна	пиварница	во	
регионот,	рангирана	меѓу	
првите	пиварници	во	светот

За
Прилепска
пиварница

2
Прилепска
пиварница
Пиварски

весник	бр.1



www.prilepskapivarnica.com.mk

Велат	дека	човек	е	голем	колку	што	е	голем	
неговиот	сон	и	дали	истиот	ќе	се	оствари.	А	
ништо	не	е	реално	како	што	е	реален	нашиот	
сон.	И	згора	на	тоа	велат	дека	светот	може	да	
се	смени,	но	сонот	не	може.	Бидејќи	обврските	
ги	завршуваме	како	обврски,	убавините	ги	
доживуваме	како	убавини,	победите	како	
победи,	а	сонот	можеме	да	го	носиме	со	себе	и	
да	сториме	сè	за	да	не	го	сонуваме,	туку	да	го	
живееме.
Ние	сите	заедно	живееме	остварување	на	еден	
голем	сон	–	на	создавање	на	една	од	најголемите	
компании	во	Македонија.	Дел	сме	од	компанија	
која	е	за	секого	гордост,	компанија	каде	се	
произведува	најквалитетното	македонско	пиво.	
Имаме	историја	богата	повеќе	од	87	години,	
имаме	традиција	која	не	нè	амнестира,	туку	не	
обврзува	со	многу	обврски.	Јас	повеќе	сакам	
да	гледам	во	иднината,	а	од	минатото	сакам	
да	научам	нешто	-		како	се	создава	една	нова	
историја	–	наша	заедничка.	Има	три	состојки	
на	добриот	живот	–	учењето,	заработката	
и		желбата.	Тука	сме	да	учиме	заедно,	да	
заработуваме	и	да	посакуваме	повеќе.	
Знам	дека	сите	заедно	имаме	желба	да	одиме	
напред,	да	останеме	на	врвот	како	една	од	
најдобрите	пиварници	во	светот.	Знам	дека	сте	
најдобриот	тим	што	дава	најдобри	резултати.	
Овој	Пиварски	весник	е	отворен	и	за	вас,	за	
вашите	мислења.	Заедничкото	размислување	
ни	е	за	почеток,	за	да	продолжиме	меѓусебно	
да	се	поддржуваме	и	за	да	работиме	заедно	
за	поголеми	успеси.	Весникот	е	еден	начин	да	
се	започнеме	еден	вид	на	нова	комуникација	
меѓусебе,	да	бидеме	поблиски,	бидејќи	ние	сме	
дел	од	едно	семејство	–	Прилепска	Пиварница.	

Секој	ден	можеби	се	среќаваме	во	фабриката,	
разговараме,	но	сепак	тоа	не	е	доволно.	Сите	
знаеме	како	функционира	едно	семејство,	во	него	
сите	се	радуваме	на	убави	нешта,	тагуваме	на	
тажни.	Но,	затоа	сме	тука	како	едно.	
Минатата	година	имавме	многу	новини	–	нов	
изглед	на	Крали	Марко,	нов	производ	Блум,	
кампањата	Позлати	го	животот;	се	потсетувавме	
на	старите	убави	времиња	со	одбележувањето	
на	30	години	Пепси	во	Македонија	и	10	години	од	
првиот	произведен	Златен	даб.		Одлична	година	
за	Прилепска	Пиварница.	
Пред	нас	се	предизвиците	на	секојдневието,	но	
јас	знам	дека	вие	знаете	како	да	се	соочите	со	
нив.	Тешките	времиња	никогаш	не	траат	вечно,	
но	силните	луѓе	секогаш.	Предизвикот	не	би	бил	
тоа	што	е	ако	немаме	поттик	да	го	совладаме.	
Повеќе	од	јасно	е	дека	најголемата	грешка	што	
некој	може	да	ја	направи	е	да	се	плаши	да	направи	
грешка.	Ние	се	учиме	на	сопствените	грешки	и	
знаеме	како	да	ги	поправиме.	Нема	големи	тајни	
во	тоа	како	се	постигнува	голем	успех	–	треба	
добра	подготовка,	напорна	работа,	посветеност.	
Затоа	е	тука	тимот	на	Прилепска	Пиварница.		
Знам	дека	сме	најдобриот	тим	кој	дава	најдобри	
резултати.	Душата	на	една	компанија	ја	чинат	
луѓето,	јас,	вие,	сите	заедно.	Таа	душа	овојпат	
вели	дека	ќе	бидеме	лидери	на	пазарот	на	пиво.	
Јас	не	се	сомневам	во	тоа!	
Ви	посакувам	многу	убави	моменти	со	нашиот	
Пиварски	весник.	Нека	ни	е	со	среќа!

Сашко	Самарџиоски,	
генерален	менаџер	на
Прилепска	пиварница

Пиварски весник
за убави вести
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	 		Прилепска	пиварница
со светска реклама!
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Новиот	негазиран	пијалак	на	Прилепска	пиварница	
Bloom,	соодветно	на	својот	квалитет	и	вкус	доби	и	
рекламен	спот.	Весел,	со	живи	бои,	полн	со	љубов	
и	убавите	нешта	од	животот,	спотот	за	Bloom	беше	
една	од	рекламите	која	им	будеше	убаво	чувство	на	
гледачите.	Но	не	само	гледачите	туку	и	медиумите	ја	
препознаа	уникатноста	на	овој	спот	па	така	Backstage	
ја	прогласи	рекламата	за	Bloom	за	спот	на	неделата.
Каде	и	да	сте,	забележете,	дека	малите	убави	нешта	
се	насекаде	околу	вас!
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Bloom,	нова	реклама!
Награда	за	најдобра	
македонска	реклама	на	
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Нема	поголема	среќа	и	успех	за	една	компанијата,	од	моментот	
кога	таа	е	прогласена	за	една	од	најдобрите	пиварници	во	цел	
свет.	Оваа	година	нашата	компанија	беше	прогласена	за	една	
од	најдобрите	пиварници.	Според	светската	Плимсол	глобална	
агенција		која		е	светски	лидер	во	обезбедување	на	индустриски	
извештаи	и	бизнис	анализи	во	сите	индустриски	сектори	низ	
целиот	свет,	направена	е	анализа	за	успешните	пиварници.	Од	
500	пиварници,	Прилепска	Пиварница	го	зазема	375	тото	место,	
според	нивото	на	остварена	профитабилност.	Многу	важна	
информација	е	и	тоа	дека	Прилепска	Пиварница	е	една	од	181	
пиварница	низ	целиот	свет	кои	функционираат	успешно	на	
пазарот.	Генералниот	заклучок	од	Плимсол	глобалната	студија	
е	дека	ако	Прилепска	Пиварница	продолжи	да	се	движи	во	оваа	
насока	и	правец,	многу	брзо	ќе	скокне	во	нагорна	линија	и	ќе	
заземе	значајно	повисоко	место	во	полето	на	рангирање.

Почитувањето	на	регулативите	околу	безбедноста	и	здравјето	
на	работниците	е	приоритет	на	Прилепска	Пиварница.	Многу	
е	важно	да	се	обезбеди	сигурна	работна	средина	за	сите	
вработени,	да	се	елиминира	и	да	се	контролира	ризикот	за	
време	на	извршување	на	задачите	и	да	се	намали	на	минимум,	
испуштањето	на	штетни	емисии	во	средината	каде	опстојува	
компанијата.	
Ние	како	општествено	одговорна	компанија	на	прво	место	
ја	ставаме	безбедноста	на	своите	вработени	и		поради	тоа	
минатата	година	2010	година	бевме	прогласени	за	работодавач	
на	годината	од	страна	на	Конфедерацијата	на	работодавачи	на	
Македонија.
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	 		Прилепска	една	од	
најдобрите	пиварници	во	светот

	 		Прилепска	пиварница	
работодавач	на	годината

Се	 покажавме	 и	 како	
општествено	 одговорна	
компанија	 која	 пред	 сè	
се	 	 грижи	 за	 животната	
средина	 каде	 компанијата	
опстојува	 и	 функционира	
повеќе	од	85	години.	Доказ	
за	ова	е	и	Б	интергираната	
дозвола	од	општина	Прилеп	
што	 ние	 како	 компанијата	
ја	 добивме	 во	 април	 2010	
година.	 Да	 се	 добие	 ваков	
тип	на	дозвола,	претставува	
остварување	 на	 целта	
да	 се	 спречи	 и	 намали	
загадувањето	 со	 што	
стандардите	 за	 квалитет	
на	 животна	 средина	 се	
подигнуваат	 на	 ниво	 на	
оние	 од	 Европска	 унија.	
Интергираната	 дозвола	
гарантира	 дека	 емисијата	
на	 штетни	 материи	 кои	 ги	
испушта	 компанијата	 при	
процесот	 на	 производство	
во	околината	не	се	штетни	
за	средината	и	човекот.

Б-интегрирана 
дозвола за 
Прилепска 
пиварница

Прилепска
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Пиварски
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30	години	Pepsi,	10	години	
Златен	даб	и	најава	на	проект	
Позлати	го	животот

Почеток	на	една	голема	кампања	во	2010	година	беше	начинот	да	се	одбележат	два	
големи	јубилеја	поврзани	со		Прилепска	Пиварница,	30	години	од	првото	продадено	
Пепси	во	Македонија,	а	10	години	од	првиот	произведен	Златен	даб	кај	нас.	Позлати	
го	животот	беше		новата	шестмесечна	кампања	на	Прилепска	Пиварница.	
Со	голем	настан	во	кафулето	Чао,	што	се	наоѓа	во	непосредна	близина	на	местото	
каде	беше	продадено	првото	Пепси,	ресторанот	Пелистер,	беше	означен	почетокот	на	
шестмесечната	кампања.	
Сакавме	да	бидеме	уникатни	и	да	направиме	интересен	проект	кој	ќе	има	своја	цел	
и	кој	пред	сè	ќе	ги	поттикне	сите	граѓани	да	бидат	дел	од	него.	Како	општествено	
одговорна	компанија	се	насочивме	кон	подигање	на	креативноста	во	Македонија,	
преку	една	интересна	кампања	Позлати	го	животот.	Сакавме	да	го	позлатиме	животот	
на	сите	оние	кои	имаат	креативни	идеи,	но	немаат	финансиски	средства	како	да	ги	
реализираат.	Кампањата	започна,	а	со	тоа	започна	и	пристигнувањето	на	голем	број	
на	идеи	кои	беа	аплицирани	на	отворениот	веб	сајт	на	позлати	го	животот.		Кампањата	
беше	активно	поддржана	и	од	нашето	заштитно	лице	Влатко	Лозаноски,	кој	ги	
поттикнуваше	сите	креативци	да	дадат	своја	идеја	и	да	се	борат	во	овој	натпревар	
на	идеи.	Сите	идеи	имаа	своја	приказна	и	идеја,	за	тоа	како	најдобро	би	помогнале	
на	општеството	во	кое	живееме.	Сите	идеи	беа	специфични	и	навистина	интересни.	
Здравје,	образование,	спорт,	екологија	и	култура,	во	секое	од	тие	области	граѓаните	
поставуваа	свои	идеи.	Само	најдобрите	3	идеи,	со	најмногу	гласови	собрани	од	
интернет	гласањето,	добија	можност	да	станат	вистинити.
Од	17	ти	мај	до	17	ти	ноември	2010	година,	Прилепска	Пиварница	им	даде	шанса	
на	најдобрите	идеи,	да	станат	реалност.	Со	секој	купен	производ	на	Прилепска	
Пиварница,	се	издвојуваа	средства	во	подржување	на	најдобрите	3		победнички	идеи.
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По	шест	месеци	и	62	пријавени	идеи	од	5	категории	(здравје,	екологија,	култура,	
образование,спорт)		на	17-ти	ноември	минатата	година	заврши	кампањата	„Позлати	
го	Животот“	преку	која	„Прилепска	Пиварница“	им	даде	можност	на	три	идеи	да	
станат	реалност.	Позлативме	насмевки	на	децата	заболени	од	цистична	фиброза,	
обезбедувајќи	апарати	за	подобар	третман	на	оваа	болест.	Цистична	фиброза	е	една	
од	најчестите	и	најтешките	наследни	болести	во	Европа.	
Втора	златна	идеја	е	„Позлати	го	животот	со	добра	мисла	добар	збор	добро	дело“,	
од	категоријата	екологија.	Со	идејата,	со	добар	збор	волонтерите	ќе	ги	посоветуваат	
несовесните	граѓани	како	да	направат	добро	дело	кон	екологијата.	Преку	проектот	
треба	да	се	развијат	способностите	за	зачувување	на	чиста	и	здрава	животна	
средина,	а	преку	позитивниот	пристап	со	чиста	мисла	и	јасна	визија	да	се	подигне	
еколошката	свест	во	општеството.	Последната,	трета	идеја	е	„Нашиот	јазик-	наше	
богатство!	да	го	сочуваме!“	од	областа	образование.	Ќе	се	организираат	работилници	
во	кои	учесниците	на	забавен	начин	низ	предавања	и	игри	ќе	научат	правилно	да	го	
користат	нашиот	јазик	и	ќе	станат	свесни	за	грешките	кои	се	прават	при	секојдневната	
комуникација.	Позлати	го	животот	е	кампања	со	која		навистина	се	гордееме.	
Успеавме	да	направиме	добар	потег	за	нашето	општество	и	да	ги	усреќиме	најдобрите	
креативни	идеи	со	можност	за	нивно	остварување.

Претставници	од	Прилепска	пиварница	и	заштитното	лице	на	проектот	
Позлати	го	животот	ги	доделија	наградите	на	најдобрите	три	идеи.
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Три	идеи	и	многу	позлатени	насмевки!

Прес	конференција
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Пиво	фест	2010	во	бројки	значеше	триста	илјади	
посетители,	рекордна	потрошена	количина	од	150	
тони	пиво,	изедени	90	тони	скара,	за	четири	дена	во	
градот	влегоа		55	илјади	возила,	стотина	автобуси,	
а	патници	се	превезуваа	и	со	шесте	вонредни	воза.	
Пред	прилепчани	и	гостите	од	цела	Македонија	и	
регионот	запеаа	Елена	Ристеска,	Ламбе	Алабаковски,	
Влатко	Лозаноски,	а	крајот	го	одбележа	балканската	
фолк-ѕвезда	Светлана	Ражњатовиќ.
Многу	се	пиво	фестивали,	но	само	еден	е	Пиво	фест	
–	прв	од	ваков	тип	организиран	во	Македонија	и	
уникатен	во	изборот	на	изведувачи.

Кој	ќе	го	скроти	бикот,	тој	е	јунакот!	беше	
мотото	на	родео	карванот	на	Крали	Марко,	
организиран	од	Прилепска	Пиварница	кој	
се	случуваше	во	повеќе	од	дваесет	градови	
низ	Македонија.	Карванот	започна	на	15	јули	
во	Скопје.	Градските	населби	Автокоманда,	
Драчево,	Аеродром	и	Ѓорѓе	Петров	беа	
домаќини	на	карванот	до	18.07.2010	година	
по	повеќе	од	20	поминати	градови	и	општини,	
натпреварот	заврши	во	општина	Могила	
на	14	–	ти	Август.	Неочекувано	голем	беше	
интересот	за	да	се	стане	јунак	над	сите	јунаци.	
За	да	се	стане	Крали	Марко	јунак,	јунаците	
требаше	да	ги	собираат	капачињата	од	Крали	
Марко	амбалажите	и	да	го	совладаат	бикот,	
издржувајќи	што	подолго	време.	Со	тоа,	
натпреварувачите		имаа	можност	да	станат	
јунаци	на	своето	родно	место,	со	специјална	
Тапија	за	вистинско	јунаштво	за	јунакот	над	
сите	јунаци.	Крали	Марко	додели	многу	
подароци	и	на	останатите	учесници,	што	беше	
само	мотив	повеќе	за	да	се	биде	дел	од	овој	
уникатен	и	неповторлив	Крали	Марко	Родео	
карван.	Кочани	го	сруши	рекордот	на	собрани	
капачиња	од	сите	промоции	одржани.	Сто	и	
четириесет	капачиња	од	новата	ПЕТ	амбалажа	
собрани	од	само	еден	потрошувач,	кој	за	
својот	труд	беше	награден	со	пакет	подароци-	
Крали	Марко.
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Кој	ќе	го	скроти	бикот,
тој	е	јунакот!

Пиво	фест	еден	и	единствен

    Јунакот Крали Марко
со нов изглед
Пивото	со	повеќе	од	85	години	јуначка	традиција	
годинава	го	смени	изгледот!	Нова	ПЕТ	амбалажа	и	
нова	етикета	со	подобрен	дизајн	ги	чува	овие	капки	
за	големите	јунаци.	Покрај	дизајнот	вистинските	
јунаци	ќе	го	забележат	и	подобрениот	вкус	на	
пивото	Крали	Марко.

настани Прилепска
пиварница
Пиварски

весник	бр.1



Новиот	албум	се	работи	од	многу	одамна,	
имам	многу	убави	песни,	кои	се	надевам	ќе	и	
се	допаднат	на	публиката.	Сакам	мелодиската	
линија	да	е	добра,	па	потоа	да	имам	добра	
интерпретација,	добар	текст,	аранжман	итн.	
Работам	со	одличен	тим	и	сигурен	сум	дека	
ќе	имам	албум	кој	нема	да	ја	разочара	мојата	
публика.	промовирање.	Работам	со	одличен	тим	
и	сигурен	сум	дека	ќе	имам	албум	кој	нема	да	ја	
разочара	мојата	публика.	

						Последниот твој сингл е
      „Како ден јасно е“ за кој сними и видео  
запис. Колку си задоволен од тоа како ја 
прифати публиката оваа песна, со оглед на 
тоа што се разликува од останатите кои ги 
имаш испеано на твојот деби албум?

Песната	е	со	еден	поосвежен	звук	за	мене,	
летна	песна,	со	многу	убав	текст	на	Магдалена	
Цветкоска.	Тоа	е	една	прекрасна	љубовна	песна,	
со	несекојдневен	ритам	за	која	ми	е	многу	драго	
што	ѝ	се	допадна	на	публиката.	
Благодарен	сум	на	„Прилепска	Пиварница“	
кои	многу	ми	помогнаа	заедно	со	режисерот	
Владимир	Митревски-	Ѓуле	да	изработиме	и	
несекојдневен	видео	запис	за	песната.

      Со оглед на тоа што на музичарите им
      се потребни многу течности за време на 
нивните настапи, што пијат Лозано и неговиот 
бенд додека настапуваат?

      Како го поминуваш
      слободното време?

      Почна ли поинтензивно да работиш на   
      новиот албум?

Проектот	„Позлати	го	животот“	беше	нешто	ново	
за	мене.	Првпат	бев	вклучен	во	нешто	толку	
големо	и	нормално	е	дека	сум	презадоволен	од	
исходот.	Во	оваа	кампања	се	слушаа	идеите	на	
граѓаните,	нивната	креативност	и	иновативност,		
без	разлика	на	нивната	возраст	или	било	какви	
други	критериуми.	Моја	обврска	беше	редовно	да	
ги	потсетувам	граѓаните	да	ги	пријавуваат	своите	
идеи	и	секако	да	гласаат	за	онаа	што	најмногу	им	
се	допаѓа.	Среќен	сум	што	барем	три	од	нив	ќе	
успеат	да	се	реализираат.

      Беше дел од проектот „Позлати го             
      животот“. Каков беше твојот ангажман?   
Какво искуство стекна тие шест месеци колку 
што траеше проектот?

1
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	 				Доволни	беа	само	неколку
	 				појавувања	на	сцената	за	овој
талентиран	и	перспективен	музичар	да
ги	освои	срцата	на	многубројната	публика.
Неговата	скромност,	насмевка	и	вонвременски	
глас	никого	не	остава	рамнодушен.

Среќен	сум	кога	имам	слободно	време	кое	го	
посветувам	на	најблиските	и	на	пријателите.	
Редовно	играм	фудбал,	со	моите	пријатели	
и	со	колегите.	Често	знаеме	со	цимерите	да	
играме	Playstation	до	раните	утрински	часови.	Се	
забавувам,	како	и	секој	млад	човек.

Јас	пијам	многу	вода	и	негазирани	сокови.	Ми	се	
допаѓаат	вкусовите	на	Bloom	природните	сокови,	
па	неизбежни	се	на	сите	мои	настапи.	Момците	од	
бендот	пак,	како	прави	рокери,	пијат	Златен	Даб.

Прилепска
пиварница
Пиварски

весник	бр.1



www.prilepskapivarnica.com.mk

Прилепска
пиварница
Пиварски

весник	бр.1

Наградни	игри
на	Прилепска	пиварница

10

Освежи	
го	твојот	
свет!
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Интересни 
информации
за пивото
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•		КОЛЕКЦИОНЕРОТ	НА	ЕТИКЕТИ	ОД	ПИВО	СЕ	НАРЕКУВА	ТАГЕСТИОЛОГ.

•		КОЛЕКЦИОНЕРОТ	НА	ШИШИЊА	ПИВО	Е	ЛАБЕРОФИЛИСТ.

•		ПИВОТО	Е	ВТОР	НАЈПОПУЛАРЕН	ПИЈАЛАК	ВО	СВЕТОТ,	ВЕДНАШ	ПО	ЧАЈОТ.

•		НА	МОНАСИТЕ	ВО	СРЕДНИ	ГОДИНИ	КОИ	ПРОИЗВЕДУВААТ	ПИВО	ДОЗВОЛЕНО		
				ИМ	Е	ДА	ПИЈАТ	¼	ЛИТРИ	ПИВО	НА	ДЕН.

•		ВО	БАВАРИЈА	ПИВОТО	СЕ	СМЕТА	ЗА	ГЛАВНО	ЈАДЕЊЕ.

•		НАЈСТАРИОТ	РЕЦЕПТ	ВО	СВЕТОТ	Е	ЗА	ПИВО.

•		НАЈДОЛГИОТ	ШАНК	ВО	СВЕТОТ	Е	208	МЕТРИ.

•		ПИВОТО	ВО	АМЕРИКА	НАЈЧЕСТО	СЕ	ПРАВИ	ОД	ОРИЗ,	ШТО	НЕ	Е	СЛУЧАЈ	СО		 	
				ДРУГИТЕ	ЗЕМЈИ.

•		ПИВОТО	Е	ИЗВОР	НА	Б	-	КОМПЛЕКС	ВИТАМИНИ.	

•		ПОДВИЖНИОТ	ФРИЖИДЕР	ЗА	ПИВО	Е	ИЗМИСЛЕН	ВО	ПЕДЕСЕТТИТЕ	ГОДИНИ.

Во	следниот	број
на	Пиварски	весник
Интересни	приказни	и	интервјуа	од	
страна	на	вработените.
Искуства	кои	ќе	раскажуваат	за	
моментите	поминати	на	работното
место	и	дружењето	со	своите	колеги.




