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На една куќа прво и се поставуваат темелите.
Колку е силен темелот, толку е стабилна куќата.
Затоа е најважно да се посвети на нив најмногу
внимание. Така е и со една компанија. Еден од
темелите на секоја успешна компанија заедно со
брендот, квалитетниот производ и тимот, секако
е и правната служба. Колку ние внимаваме на
нашите правни регулативи, колку внимаваме на
нашите правила и прописи, толку компанијата
има силни темели, толку е таа силна компанија.
Колку е силна нашата компанија пак се гледа и на
пазарот, со резултатите.
Тимот на компанијата ја знае вредноста на
Прилепска пиварница. Ние пак вработените ја
знаеме најдобро душата на нашата компанија.
Бидејќи душата ја дава секој вработен одделно,
јас, вие, сите ние заедно. Секој ден од нас
оставаме еден дел во нашата иднина, во иднината
на нашата Пиварница. Како расте нашата
Пиварница, така растат нашите очекувања. Нема
ништо поубаво и поисполнително од тоа кога
гледате како растат вашите очекувања пред
вашите очи. Тогаш сите знаеме дека сме на
вистинскиот правец, дека сме на вистинскиот
пат. И тоа не е доволно, тогаш барем кај сите нас
нешто одвнатре не тера да одиме чекор понапред.
Неспорно е дека оваа команија има визија за
иднината. Дека знаеме што сакаме и најважно од
сè да знаеме како да го постигнеме. Големите
соништа ги прават малите чекори, малите потези,
малите нешта. А големиот сон на Пиварница го

Г-ѓа Виолета Мартиноска,
директор на правен сектор

чинат токму вработените кои се големи луѓе на
вистинско место со единствена желба – да бидат
лидери постојано.
Верувам дека секој од нас беспрекорно ја работи
својата работа. Верувам дека секој од нас
секојдневно се развива во својата професија.
Нашата пиварска приказна се менува и развива
онака како што ние се развиваме во нашите
професии. Успешната приказна на Пиварница е
наша заедничка успешна приказна – на секој од
нас, поединечно.
Верувам дека темелите на овој наш заеднички
дом ќе останат силни. Верувам дека оваа наша
успешна приказна ќе продолжи да се развива.
Верувам во овој тим што дава резултати. Сепак
ние знаеме најдобро зошто сме единствени,
најдобри, зошто сме лидери.
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Наградна игрa
Златен Даб

Нова визуелизација
на Златен Даб

Златни 10 000 евра за Дабот на Прилепска

Златен Даб, време е за нешто ново

Добитник на
наградата
Весна Петреска

10000 причини да посегнете по Златен Даб беше пораката на наградната игра на Прилепска
Пиварница. Од 20 јуни па до 26 август секој наш потрошувач беше дел од златната треска
на наградната игра. Точно 68 дена, секојдневно, дали на пладневна жештина или во летна
приквечерина, во градско кафуле, или во комоцијата на домот, покрај мирно или бранувано езеро,
ги предизвикувавме граѓаните да почувствуваат како може да шушкаат 10 000 евра во рака. И
не само тоа – наградите, над 2000 беа многубројни, а целта беше единствена – да дадеме малку
златно освежување на жешкото лето. Уживањето во Златен Даб беше изненадувањето сместено
во внатрешната страна од капачето. Предизвикот успеа, нашите верни потрошувачи беа доволно
храбри да посегнат по Златен Даб, за да уживаат до крај, но и да го почувствуваат најдоброто
чувство – да се добие награда.
Ултимативниот вкус на Златен Даб нè предизвикува и нас да ја разбудиме младоста во нас и да се
препуштиме на уживањето, уште еднаш можеби следното лето.
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Долгогодишната традиција, градење на кредибилитетот, надградување на портфолиото и целосно
излагање во пресрет на своите клиенти овој пат Златен Даб го одбележува со сосема нов имиџ и
изглед, како награда за безрезервната поддршка на консументите и награда за нивната лојалност.
Омилениот пијалак на голем број потрошувачи, позиционирајќи се како аспиративен, урбан бренд кој
на своите корисници им овозможува да се чувствуваат посебно се претстави на пазарот со нешто
сосема ново, непредвидливо, динамично и револуционерно.
Златен даб, користејќи енергичен и диференцијален пристап има за цел со сосема поинаква и нова
визуелизација на брендот да се доближи уште повеќе до својата група на консументи - модерни луѓе
без предрасуди и клишеа и можност за препознавање.
Како дел од стратегијата за постојано инвестирање во иновации, одлучивме на нашите консументи
да им понудиме нешто сосема ново, сосема ново руво, кое сметаме дека во целост ќе одговори
на стилот на живот на консументите на Златен Даб, идентификувајќи ги како модерни, енергични,
посебни и авангардни. Новиот изглед на Златен Даб претставува дополнителна инвестиција
и поддршка на веќе етаблиран производ на пазарот, кој на нашите корисници ќе им даде
дополнителен поттик да веруваат во брендот.
Целта на Прилепска Пиварница е понатамошно константно вложување во квалитетни брендови,
нудење на современ пристап кон работата и корисниците, подобрување на квалитетот на услугата
и пред се многу изненадувања за своите клиенти во насока на подобрување на релациите со своите
консументи.

• Верувај во себе!
• Уживај до крај!
• Биди тоа што си!
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и во Македонија
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ВЛАТКО ЛОЗАНОСКИ СО НОВ ВИДЕО СПОТ
„Кога мене ќе ме немаш“
Видео записот беше снимен на неколку
2
локации меѓу кои и Тетово. Таму те чекаше
изненадување! Кажи ни како си помина?

Затоа што не застануваме и затоа што сакаме на нашите потрошувачи
да им понудиме што е можно поголем избор на безалкохолни пијалаци,
го донесовме новиот безалкохолен пијалак со вкус на битер лемон на
компанијата Пепси – Евервес.
Светскиот хит Евервес е изработен по лиценца на Пепси Кола
Интернационал и спаѓа во истата група на пијалаци кои ги полни
Прилепската Пиварница, како што се Пепси, Миринда, Севен Ап.
Со вкус на битер лемон, освежителен и податлив за совршени алкохолни
и безалкохолни коктели, Евервес е пијалак за сечиј вкус, возраст и секоја
прилика. Токму ваквите карактеристики и можности на Евервес беа
клучни за инвестицијата да го доведеме во Македонија. Светскиот хит
Евервес, веднаш стана и македонски хит.

Спотот се снимаше на неколку локации од Скопје
па до Тетово :) снимањето беше еден ден пред
мојот роденден, а кога дојде полноќ имаше и
едно прекрасно изненадување од страна на
екипата која го снимаше спотот, мојот продуцент
и останатите мои пријатели соработници. Заедно
ја изедовме тортата и ги отворивме подароците.
се пронаоѓаш
3 Колку
во песната?

Мислам дека во текот на животот секој ја
доживеал приказната која ја раскажува „Кога мене
ќе ме немаш“. Сите некако повеќе го ценат она
што го изгубиле. Особено во љубовта. За текстот
се погрижи мојата сестра, Марија Лозаноска
и мислам дека кај оваа песна буквално сè се
поклопи совршено, од музика, аранжман, текст,
продукција и видео запис, сè си беше како што
замислував.

Довербата која ја имаме стекнато со досегашните брендови ни даде
дополнителен поттик за понуда на овој нов производ, за кој веруваме
дека ќе го има истиот успех како и останатите наши пијалаци од ваков
вид. Затоа Евервес го направивме нов бренд на Прилепска Пиварница.

да очекуваме
4 Што
ново од тебе?

Нашата газоза омилена во Австрија
Имаме еден извонреден пијалак што го има предзнакот македонски, што е уникатен сам по себе.
Таа своја посебност ја докажува и на странските пазари. Газирана, ароматизирана, освежителна и
единствена со вкус на круша, нашата газоза ја пласиравме на австрискиот пазар и за многу кратко
време газозата на Прилепска Пиварница стана еден од омилените безалкохолни пијалаци на
Австријците.
Им понудивме производ кој е изворен македонски бренд, квалитетен и со традиција која
продолжува, тоа се добрите карактеристики што придонесоа газозата кратко по пласирањето на
австрискиот пазар да оствари добра продажба и со тоа да се избори за подобра позиционираност
во маркетите.
„Знаеме дека на странските пазари се нуди мноштво различни производи и дека без потврден и
докажан квалитет ни еден производ или бренд не може да опстане, па затоа успехот на газозата
е дотолку поголем. Македонските производи имаат одличен квалитет. Кај безалкохолните
пијалаци важна е иновативноста, а традицијата сама по себе не тера да бидеме подобри“, вели
бренд менаџерот на Прилепска Пиварница, Александар Чатлески. Долгогодишното работење,
зголемување на понудата на продукти, растот на продажбата, ширење на пазарите каде се пласира
производството докажуваат дека Прилепска Пиварница беше и останува еден од лидерите во
производство и продажба на безалкохолни, но и алкохолни пијалаци во земјава.
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Се работи на неколку нови проекти, снимам нови
песни, работам на мојот албум, во план се и некои
гостувања надвор од државата... во иднина ќе има
и неколку изненадувања за публиката.

Што би одбрал како пијалак од Прилепска
5 пиварница
за твојата девојка, а што за тебе?

Новиот видео запис „Кога мене ќе ме
1
немаш“ излезе во јуни. Како си задоволен
од досегашниот прием кај публиката?

Од безалкохолните пијалаци сакам да пијам Pepsi,
а од алкохолните Златен Даб и Туборг. За дамите
би ги одбрал 7 ап, Миринда и Блум, но сепак
секоја голтка од кој било пијалак од Прилепска
Пиварница е посебно доживување.

Искрено, очекував многу од оваа песна и
се потврдија и оправдаа моите очекувања.
Задоволен сум од досегашната реакција на
публиката, има позитивни критики и за песната
и за видео записот, фановите ја пеат со мене
на моите настапи од почеток до крај. Им
должам голема благодарност до пријателите од
Прилепска Пиварница кои го овозможија и го
поддржаа овој проект.
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Сосема за крај, која е вашата
кои се следните планови, во најава е
9
5 Дечки
импресија од досегашната соработка
нов албум. Кога можеме да го очекуваме?
со Прилепска Пиварница?

Интервју со ДНК

Панчо: Албумот „Кажано е сè“ излезе точно на
9-ти Јуни 2010 година, а наредниот е планиран за
февруари 2013 година. Можеме и во 2012 година
но не сакаме да форсираме и се обидуваме да
направиме песни кои ќе остават трајни вредности
и белези на оваа наша симпатична естрада. Реков
албумот речиси е готов, но не сакаме да нè има
премногу и сакаме да дадеме простор и време
на нашата публика да се одмори и од нас и да
биде уште пожелна за да го купи нашиот нов
албум. Дотогаш стандардно одиме со проверена
варијанта сингл со видео запис на секој 4 - 5
месеци. :))

1

Последниот ваш успех е појавувањето на
вашето последно видео, за песната „ДАДА“
на музичкиот канал МТВ. Кажете ни дали
промоцијата на ДНК на МТВ, допринесе за
некои нови соработки, дуети, гостувања...?
Панчо: Да бидам искрен, МТВ каналот не носи
какви и да се придобивки за еден пејач односно
артист од Македонија. МТВ иако важи за една од
најреномираните музички канали, би кажал дека
фитбекот е повеќе заради лична сатисфакција и
кревање на сопствениот морал и самодоверба.
Сè уште важи она правило за јазичната бариера
и дека ние Македонците сме ОК но никако
да бидеме конечно признаени во тоа што го
работиме. Со еден збор ние сме спотер и
пополнување на место за МТВ.

клубска
6 Омилена
пијачка?

Панчо: Јас сакам исклучиво Пепси и Туборг,
додека Андреј љуби да пие Златен Даб во
огромни количини, а се гаси со ПЕПСИ :)

Честитки за успешно реализираниот
2
концерт и од Прилепска Пиварница. Како
ваши подржувачи, бевме сведоци на супер

Во кој град имате најверна публика,
7
најтопла атмосфера, најоткачени
свирки...??? Кое е вашето место?

организираниот концерт. Ајде искрено да
откриеме за читателите, колку литри пиво се
испија?
Панчо: Ууууф, не сум сосема сигурен но гледам
од снимките дека луѓето се весели, па верувам
дека голема улога игра и присуството на Златен
Даб, пиво кое шири исклучиво позитивна енергија
и одлично расположение.

пиевте вие за време на концертот?
3 Што
Пепси...? Златен Даб...? Блум?

Панчо: Да бидам искрен Пепси... иако велат дека
пејачи за време на настап не би требало да пијат
газирани пијалаци, јас сепак направив исклучок
и си пиев Пепси за време на концертот.. мене
Пепси ми даваше енергија и едноставно ми го
чуваше грбот на сцената.

Панчо: Пред сè, сакам да се заблагодарам што
ни овозможивте вработените и пријателите
на Прилепска Пиварница да ги запознаат
ДНК поблиску и како личности. Исто така,
безрезервно нема да штедам на зборови и ќе
кажам дека е најпрофесионалната компанија со
која ДНК соработувала во Македонија. Среќни
сме што станавме дел од Пепси семејството и
Прилепската Пиварница и знаеме дека носиме
огромен товар на грб бидејќи да преставуваш
бренд од типот на ПЕПСИ треба да е привилегија
во која ние и тоа како уживаме. Со еден збор би
звучело вака:
Кој нема комплекси си пие ПЕПСИ :))

“Панчо: Јас сакам исклучиво Пепси и Туборг,

додека Андреј љуби да пие Златен Даб во
огромни количини, а се гаси со ПЕПСИ :)”

Панчо: Ако ви кажам дека ДНК се чувствува
како дома секаде нема да ми верувате така?
Јас едно ќе кажам - ако секој артист излезе на
сцена со отворено срце и единствена цел да им
ја разубави вечерта на присутните кои дошле
заради „тебе“, прифатен ќе бидеш и на МАРС.
(иако имам слушнато дека не барале и таму
за настап) :))) Значи ДНК излегува на сцена и
не глуми, во стилот еве ние дојдовме да ви ги
земеме парите и девојките. ДНК постои заради
тие луѓе и додека настапуваме секаде нашиот
став ќе биде тој...

ви започнува денот,
8 Како
а и како го завршувате?

Панчо: Јас станувам и одам на тренинг,
ги извршувам сите обврски околу ДНК од
типот: состаноци со спонзори, преговарања и
договарања околу снимање на песни и спотови,
неделните агенди околу ДНК.
Додека пак Андреј е ликот кој често иде на
состаноци, но на крајот од нив, поточно кога
треба да се оди на ручек односно завршната
варијанта кога во игра влегува Туборг, Даб па на
крај Пепси за гасење :))

Најинтересна случка за време на снимањето
4
на „Дада“, „Од утро до мрак“, „Кажано е се“,
„JUMP“ или некое друго видео...?
Панчо: Со оглед на тоа што имаме преку
10 висококвалитетни видео записи, случки
имало многу. Најсвежи се случувањата од
снимањето на видеото за темата „Дада“ каде
што имавме провокативни девојки, а едната
која е професионален танчер играше речиси
без облека на улица па имаше хаос на една од
сообраќајниците каде што снимавме. :)
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Историја на Пепси
Летото 1890, како по обичај, беше топло и влажно во Њу Берн, Северна Каролина. Така младиот
фармацевт по име Калеб Брадхам, почна да експериментира со комбинации од зачини, сокови и
сирупи, обидувајќи се да создаде нов освежителен пијалак за да ги послужи своите гости. Тој успеа,
надминувајќи ги своите очекувања, и измисли пијалак кој денес е познат низ целиот свет како Пепси
Кола. Овој пијалок, кој што веќе 30 години е активно застапен на македонскиот пазар, е оној единствен
освежителен напиток со посебен вкус и арома, пијалак којшто од секогаш бил неодолив за консументите
од сите возрасти. Во својата долгогодишна традиција на постоење, Пепси има менувано многу пакувања,
амбалажи, облици и заштитни лица со цел да ги задоволи потребите на своите потрошувачи ширум
светот. Оние коишто од самиот почеток го уживале неговиот единствен вкус сигурно се сеќаваат дека
секоја година напредува и го усовршува својот севкупен изглед и појава.
За оние коишто не знаеле, но и за оние коишто сакаат да се потсетат, следуваат неколку занимливости
поврзани со вашиот омилен освежителен пијалок.
„Пепси генерација”
Во доцните педесетти, демографскиот феномен познат како пост-воен Бејби Бум, го замени засекогаш
начинот на кој размислуваа Американците, „активирај се и живеј“, беше новото културно движење. Тие
беа нова генерација која го прифати животниот стил и се упати кон иднината со убедување дека она
што претстои е подобро од она што било. Пепси Кола го препозна тој став и успеа да го освои духот
со име што го надминува и времето и продолжи да се идентификува со Америка денес. Тие беа првата
„Пепси генерација“. Како никој друг до сега успеа да го долови портретот на кампањата „Придружете
им се на Пепси луѓето“, „Чувствувајте се слободно“, „Имате многу за што да живеете“, „Имајте Пепси
дух“... што претставуваат огледало на лицето на Америка и го рефлектираат најдоброто од тоа. Како
што се зголемуваше популарноста на овој пијалак, така растеше и побарувачката за него. Една средба
помеѓу Никсон и Хрушчов помогна да се рашири Пепси и во СССР. Со ова, бизнис луѓето, медиумите
и потрошувачите почнаа да забележуваат дека новата компанија во пораст почна да ја предизвикува
најголемата компанија за безалкохолни пијалоци, Кока Кола, со зголемен успех.
„Пепси на топ листите”
1984 - та беше повод за јубилеј на дваесетгодишнината од Пепси Генерацијата. Неуморниот тим на
Пепси Кола Компанијата, овој пат ја концентрираше поп музиката во главната улога. Во своите фази,
кампањата за Новата Генерација го вклучуваше најголемиот забавувач во тоа време, Мајкл Џексон. Тој и
неговата „Били Џин“ во тоа време започнаа серија на Пепси реклами, спојувајќи ги световите на бизнисот
и забавата на начин на којшто претходно никој го нема направено. Низата на промотивен успех, од
времето на Пепси генерацијата, имаше ефект на места настрана од локацијата на нивните канцеларии.
За време на осумдесеттите, долга листа на ѕвезди и славни личности, ја позајмија својата магија на
Пепси, вклучувајќи ги и Лајонел Ричи, Тина Тарнер, Дејвид Боуви, Глен Фреј и Глорија Естефан како и
познати спортисти како Џо Монтана и Ден Марино. Гералдин Фереро, првата жена вице-претседателка
кандидатка во САД, се појави во реклама за Пепси. Ненадминливиот Мајкл Џи Фокс донесе посебен
талент, стил и дух на рекламите на Пепси и Диеталното Пепси. Мајкл Џексон се врати за да биде дел од
серијалот со пет епизоди за реклама и го оствари неговото прво летување со вселенско летало, носен
во специјално дизајнирана вселенска Пепси лименка.
Пепси креативниот тим не ја стопираше својата работа, и во наредниот период го лансираше овој
пијалак во јавноста на најоригинален можен начин, токму поради нивниот позитивен и иновативен дух, на
овој производ секојдневно му се зголемува побарувачката, а неговите обожаватели се повеќе и повеќе
уживаат во неговиот вкус.
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