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Сакам да ви зборувам за соништата од младоста 

и одговорноста на зрелоста. Верувам дека 

го имам кредибилитетот за тоа и дека моите 

години и искуство ќе ве убедат во она што ви го 

кажувам. Како дел од Прилепска Пиварница од 

1983 година, сум ги видел сите фази на растење и 

созревање, и самиот лично сум ги поминувал сите 

тие фази. Нескромно и гордо можам да кажам 

дека сум растел со Прилепска Пиварница, иако 

нејзините почетоци се многу, многу порано.

Враќањето на почетоците не е заради некои 

носталгични емоции, враќањето е да можеме сите 

да се потсетиме, и ние што сме посведочиле, и 

оние што не знаат, да се запознаат, со тоа каде 

бевме и каде сме сега.

Растењето на една компанија, не е само 

унапредување на производниот процес, 

инсталирање на нови машини и производни 

линии, воведување на современи технологии. 

Сето тоа е дел, исто како што е непобитен 

дел збогатувањето на производите. Сè се 

сменило, начинот на меѓусебна комуникација, 

некогашните телефони се заменети со мејлови, 

документацијата на хартија сега е складирана 

во кодови на хард-диск, начинот на развивање 

на вкусовите на новите производи, како сме го 

добивале конечниот изглед преку скици и цртежи. 

Сето тоа сега е заменето со компјутеризирана 

технологија.

Некогашните и првите брендови, Крали Марко, 

Пепси и Миринда, сè уште се дел од нашиот 

асортиман, денес збогатен со уште повеќе 

домашни и светски познати брендови. Тоа 

е факт кој зборува дека од сам почеток сме 

понудиле квалитет и она што е уште побитно, 

сме го одржале квалитетот на секој од нашите 

производи.

Сме ги поминале сите фази во генерално 

унапредување и осовременување на една 

компанија. Сме направиле сè за денес да бидеме 

класифицирани како модерна и современа 

пиварница со историја и традиција на постоење.

И токму во овој момент ја достигнуваме 

вистинската зрелост, одговорноста! Работиме 

во сегмент со производство и дистрибуција на 

пијалаци. Дел од нашиот асортиман се алкохолни 

пијалаци што ни наметнува една повисока форма 

на одговорност. Пред сè, ние како производители 

треба да ја испратиме таа порака и да се 

придржуваме кон неа, иако постојано сме ставени 

на искушение, мора да бидеме одговорни кон 

себеси и другите, затоа да пиеме одговорно. Тоа 

е пораката што Прилепска Пиварница ја испраќа 

кон своите потрошувачи преку најновата кампања 

за Златен даб и тоа е нашата вистинска зрелост.

Зрелост кога ние ја носиме одговорноста за 

нашите потрошувачи и грижата за нив подеднакво. 

Тоа се карактеристиките на една вистински 

модерна и пиварница со традиција и искуство, 

а над сето тоа пиварница со грижа за своите 

потрошувачи. Ако во младоста на развивањето 

на пиварницата, сме сонувале да бидеме големи, 

сега со сигурност можеме да кажеме дека сме 

вистински големи.

Затоа што големината на една компанија е 

зрелоста и одговорноста кон потрошувачите.

Со почит,

Г-н Трајан Јанкулоски

Комерцијален директор

Почитувани колеги, 
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Сребрен медал за 

квалитетот 

на Пепси

Сребрениот медал за 

безалкохолниот пијалак, 

Пепси е уште една потврда 

дека Прилепска Пиварница 

дава квалитет кој се 

препознава и цени. Оваа 

награда претставува значајно 

признание за нашата работа и 

целите кои си ги поставивме. 

Со желба за златен 

медал наредната година, 

претставниците на ПепсиКо 

и ја врачија наградата на 

заменик генералниот менаџер 

Г-ѓа Панде Самарџиоска.

Прилепска Пиварница е ексклузивен 
дистрибутер за Књаз Милош во 
Македонија

Прилепска Пиварница стана ексклузивен дистрибутер на 

брендовите на Књаз Милош во Македонија. 

Со договорот со Књаз Милош, Прилепска Пиварница го 

комплетира своето портфолио. Со дистрибуција на минералната 

вода Књаз Милош, негазираната Аква Вива, како и брендот 

Гуарана комплетирано е целосното портфолио каде има 

производи за сите потрошувачи. Од пиво, вино, безалкохолно 

пиво, газирани безалкохолни пијалаци, овошни сокови – нектари, 

од скоро во понудата има вода и енергетски пијалаци.

Со годишно производство од 200 милиони литри Књаз Милош е 

апсолутен лидер на пазарот во Србија. 

Минатата година Књаз Милош направи 200 години од постоењето. 

Компанијата Књаз Милош чии производи одамна ја преминуваат 

границата на својата земја продавајќи се на пет светски 

континенти во овој момент е еден од најголемите извозници во 

Србија. Освоената награда Најдоброто од Србија кон крајот на 

2010 година ја покажа големината на компанијата која има 200 

милиони литри годишно производство. Значаен е податокот дека 

секое второ продадено шише во Србија е она на Књаз Милош. 

новостиновости
Прилепска Пиварница го 
донесе ексклузивното 
безалкохолно пиво 
Холстен

www.prilepskapivarnica.com.mk
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Прилепска Пиварница го донесе безалкохолното пиво 

Холстен на македонскиот пазар. Холстен, едно од 

првите во Македонија со содржина 0.0% алкохол, е 

безбедна алтернатива на алкохолните пијалаци. Холстен 

има изворен богат вкус на премиум лагер, но без 

присуство на алкохол. Алкохолот е отстранет веднаш по 

процесот на превривање што резултира со единствен и 

освежувачки Холстен вкус.

Холстен е познат германски бренд и важи за 

висококвалитетно пиво кое се одликува со освоен 

Златен медал на престижниот Интернационален 

натпревар за пива во категоријата на безалкохолни или 

ниско-алкохолни пива.

Она што посебно ќе ги интересира уживателите на 

пиво од понежниот пол е дека Холстен пивото е 

нискокалорично пиво со само 24 калории во 100 мл. 

Може да се консумира и да се управува со моторно 

возило, пиво дури и за оние на кои им се допаѓа вкусот 

на пивото, а не пијат алкохол.
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Со помош на Прилепска Пиварница 
финиширан паркот Могила на непобедените

Помошта на другите или на заедницата е еден од приоритетите на Прилепска Пиварница. Секогаш кога 

сме имале можност сме се обиделе да ја потпомогнеме заедницата каде и самите живееме и работиме.

Учество во ревитализацијата на паркот Могила на непобедените е една од можностите каде ја 

докажавме грижата за нашиот град. Со паричната донација на Прилепска Пиварница за трасирање и 

асфалтирање на патот до паркот - Могила на непобедените, се овозможи завршување на проектот на 

општината Прилеп за ревитализацијата на паркот.

Учествувањето на една компанија во проектите на локалната заедница е повеќе од потребно, а за 

нас тоа претставува еден вид на должност како компанија која 88 години опстојува во овој град. Со 

комплетирањето на патот до паркот Могила на непобедените всушност овозможивме да се заврши 

целосниот проект и паркот да биде оспособен и пристапен за уживање на сите граѓани.

Сега нашите сограѓани ќе имаат можност за рекреирање на спортските терени и патеки, забавување во 

летното кино и место за пријатна прошетка.

www.prilepskapivarnica.com.mk
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ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ 

Со „Позлати го животот“ 
до „Позлати насмевка“

Се сеќавате на големата кампања што заедно ја спроведовме пред 2 лета, кампањата „Позлати го 

животот“? Секако дека се сеќаваме на тие топли денови кога цела Македонија се разладуваше со Даб 

и создаваше општествено корисни проекти. Од таа заедничка акција најдобриот проект доби награда, а 

идејата реализација.

„Позлати насмевка“, беше победничката идеја во кампањата на Прилепска Пиварница, „Позлати го 

животот“ со која средствата беа доделени на Здружението за цистична фиброза. Оваа идеја овозможи 

да се набават потребните средства и лекови кои во нашата држава ги нема. Идејата „позлати насмевка”, 

навистина ги позлати насмевките на луѓето со цистична фиброза. 

Со цел подобрување на условите за третман и лекување на болните со цистична фиброза, Здружението 

го набави потребниот апарат Инфусомат, кој е наменет за дозирање на лекови при тешки инфекции 

кај болните. Исто така дел од средствата беа искористени и за едукација на медицинска сестра, како и 

набавка на потребната количина на специфичен мултивитамински додаток, за сите пациенти со ЦФ, кој 

се уште го нема во Македонија.

Преку кампањата Позлати го животот на Прилепска Пиварница, беше зголемена свеста за постоење 

на болеста цистична фиброза, воедно запознавање и едукација на јавноста за реално постоење на овој 

проблем, кој со правилен начин на третирање доведува до нормално и секојдневно функционирање.

Горди сме што помогнавме за реализирање на оваа хумана идеа!
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Момци и девојки, дали сте заинтересирани за 

тестирање во првиот ДАБ истражувачки центар?

Драги наши создавачи на „Златен Даб“, сигурно во 

изминатиот период секој од вас имаше можност 

да погледне безброј наслови и прашања со 

слична содржина...Многу од вас точно знаеја за 

што стануваше збор, многу од вас ја погледнаа 

оваа кампања и пред јавноста да се запознае со 

нашата нова промотивна стратегија за Златен 

Даб. 

Еве како започна целата провокативна приказна... 

Откако ни беше презентирана идејата и предлогот 

на нашата маркетинг агенција Футура 2/2 се 

одржаа првите средби со актерите - учесници 

во овој проект. Се договорија деталите, се 

прецизираа термини, се формираше високо 

професионален тим, локацијата се потврди. 

Започна реализацијата на првиот македонски 

„Даб истражувачки центар“ на Јадранското 

приморје. Три дена поставување на сцени, три 

дена снимање и преснимување на кадри, три дена 

тим од 60 луѓе активно учествуваа во креирање 

на приказната „Златен Даб – Истражувачки 

институт“ на Јадранското море.

Дами, сигурно ве интересира како се покажа 

францускиот убавец Марк Ле Рој, чија улога на 

германски инструктор, со карактер на добро 

познатиот 007 Бондовски шармер, одлично 

ја сработи работата и максимално ја долови 

оваа фузија на особини. Скоро двометарскиот 

романтичар, со сини очи и екстремно привлечна 

енергија дефинитивно ги владееше момците и 

девојките за време на снимањето, германската 

дисциплина која требаше да биде наметната и 

препознатлива за овој истражувачки центар, 

Марк со својата доминантна улога дефинитивно ја 

постигна. 

www.prilepskapivarnica.com.mk
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НОВА КАМПАЊА НОВА КАМПАЊА 

Екстремно привлечна 
и за машкиот и за женскиот пол!
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Летото пристигна, време е за награди! Време е за 

МИЛИОН ПРИЧИНИ ЗА УЖИВАЊЕ! Време е за ДАБ!

Фактот дека Прилепска Пиварница не прекинува со 

изненадувањата за своите верни потрошувачи се 

покажува и ова лето. Пред извесен период започна 

летната наградна игра на нашата пиварница, со брендот 

Златен Даб. Станува збор за наградна игра со слоган 

МИЛИОН ПРИЧИНИ ЗА УЖИВАЊЕ!

Наградата која ќе измени нечиј живот некаде низ 

територијата на Македонија е 1.000.000 денари. 

Награди следат и за сите останати учесници во оваа 

наградна игра и уживатели на вкусот на Златен Даб.

Главното извлекување кое ќе се случи на 24 август 

ќе биде организирано исклучиво за извлекување на 

главната награда и ќе се случува во телевизија Сител, 

во забавната емисија Бекстејџ.

На 24 август сите со вклучени телевизори, чекаме да 

го погледнеме среќникот чиј живот ќе се промени за 

100%, но и среќникот кој сигурно до крајот на својот 

живот ќе ужива во секоја голтка Златен Даб! 

www.prilepskapivarnica.com.mk
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НОВА КАМПАЊА НОВА КАМПАЊА 

Одлично смислениот спот раскажува интересна приказна со повеќе пораки, приказна во која секој од 

нас би сакал да се најде. Тешко е да се воздржиш од убавото, посакуваното. Тешко е да се одолее на 

нешто што предизвикува, нешто што копка, привлекува и заведува. Златен Даб е нешто на кое тешко 

некој да одолее, и пораката е јасна – воздржи се ако можеш!

Сосема за крај мораме да признаеме дека ние особено се радуваме на коментарите, особено се 

радуваме на воздишките на жените и мажите штом ќе го погледнат видеото. Ние се радуваме за 

постигнувањето на целта! Ние се радуваме на нашиот истражувачки центар! 

На здравје со Златен Даб!

Милион причини за уживање со Златен Даб
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Со Пепси 
до микс награди 

Започна и големото летно освежување со 

Пепси. Со Пепси до микс награди на Прилепска 

Пиварница. Наградната игра започна на 14-ти 

мај и трае се до 24-ти јуни на територијата на 

цела Македонија. Многу награди, многу насмевки 

и Пепси вистинско освежување во овие летни 

периоди. Со секое купено Пепси и испратен код по 

СМС порака, можноста за една од големиот број 

на награди станува се поблиска до остварување. 

Вредни награди за сите Пепси фанови, секој ден 

маици, капчиња, ipad, секоја недела ipad2, ipad 

touch, MacBook Air, и секако главната награда 

моќниот автомобил Хонда Цивик во кој учество 

имаат недобитните кодови. Едноставно со Пепси 

награди за сите!
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Сани, Мани 
и летото е песна!

Вистинско летно освежување и наградување 

се совршена комбинација за убав ден и 

беспрекорно уживање. Од 5-ти април па се до 

20-ти мај траеше наградна игра со вкусниот 

природен нектар Блум. За сите обожаватели 

на Блум следеа голем број награди, дури 111 

награда, од спортски маици, спалдинг баскети, 

WII нинтенда, llly кафемати и главната награда 

летување во Sani Beach за целото семејство и 

плус 1000 евра џепарлак. Ова лето најголема 

среќа да ужива во Sani Beach имаше Зорица 

Паунова со своето семејство. Сани, мани и 

летото е песна, освен за Зорица беше и за многу 

други наши потрошувачи.

Блум продолжува и понатаму со изненадувања 

за своите верни потрошувачи. 

БРЕНДОВИБРЕНДОВИ
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Пијалакот од кој на сите 

ни застанува здивот 

и создава потреба од 

негова брза консумација е 

несомнено добро познатата 

Газоза. Направивме 

мало освежување на овој 

одличен бренд, со тоа што 

пласиравме интересна 

приказна во јавноста за 

сите наши потрошувачи. 

Колку често се случува 

да се криеме од нашите 

најблиски за да ја гледаме 

нашата омилена ТВ серија 

и да го пиеме омилениот 

пијалак. Така и во нашиот нов 

спот, тајното задоволство 

на главниот лик (таткото) 

траеше кратко додека тој 

не беше откриен од својот 

син. Но, како и секогаш со 

вистински договор и мало 

„поткупување“ работите 

не се разоткриваат и се 

си се одвива нормално. 

Семејството продолжува да 

ужива во единствениот вкус 

на Газоза, синот без проблем 

сега ги добива клучевите од 

автомобилот, а таткото и 

понатаму продолжува да ја 

гледа својата ТВ серија и да 

пие Газоза!

Bir Gazoza, lütfen! 
Една Газоза, молам!
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Вистинско летно освежување со 
Евервес во брендирана чаша

Газираниот, освежителен безалкохолен пијалак со вкус на лимон, светскиот хит Евервес е изборот 

кој го прават луѓе од секоја возраст и го консумираат во секоја прилика. Фактот што побарувачката 

за овој пијалак е се поголема, беше причината да ги изненадиме неговите љубители со акција за 

да се подигне веќе постоечката продажба. Со секои две купени литроиполски шишиња на Евервес 

следува чаша во која ќе може бесконечно да се налева од овој битерлимонски пијалак. Летото ги нуди 

тропските горештини, а Прилепска Пиварница ги ублажува со најосвежителниот пијалак, кој сега 

можете да го консумирате во специјално брендирани чаши. 

Kick in the mix with Pepsi!

Кога ќе се направи комбинација на спорт и 

одличен пијалак, дефинитивно нема да се згреши. 

Дружење и наградување за сите обожаватели на 

светскиот бренд Пепси. Спортскиот карван на 

Пепси, Kick in the Mix, ги посети градовите низ 

Македонија (Прилеп, Битола, Кавадарци, Струмица, 

Штип, Тетово, Куманово, Скопје) и го награди 

натпреварувачкиот дух кај сите заинтересирани 

граѓани кои учествуваа во фудбалскиот натпревар 

на шутирање пенали. Многу ентузијасти за 

шутирање и уживатели на Пепси ги покажаа 

своите спортски квалитети и добија голем број на 

интересни награди.
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Занимливости од снимањето на 

рекламниот спот за Златен Даб

Рекламните кампањи на нашиот пивски бренд 
Златен Даб се најдобро познати по својата 
необичност, уникатност и доза на провокативност, 
па така не потфрливме и овој пат во најновата 
реклама.

• Спотот се снимаше скоро три дена на Тиват на 
Јадранското приморје, на луксузна јахта. 

• На снимањето беше ангажирана екипа од 
60 члена, високо професионална во својата 
област.

• Улогата на германски инструктор му припадна 
на неодоливиот француски актер и модел 
Марк Ле Рој, кој работи во New Madison во 
Париз, а како дел од неговите професионални 
ангажмани има соработувано со познати 
светски имиња и учествувал во многу кампањи 
за светски брендови меѓу кои спаѓаат: Hugo 
Boss, Colmar, Salvatore Ferragamo, CAMICE, 
Azzaro, Olimpo, VICHY.

• Дваесетте девојки кои ги разубавија кадрите на 
спотот и ја имаа улогата на искушение на кое е 
тешко да се одолее се професионални модели 
од Црна Гора и Белград.

• Додека се снимаше сцената во џакузито, на 
една од девојките при движење и паднал 
горниот дел од костимот за капење, на што 
цела екипа не можела да се воздржи а да не 
се насмее, иронично, затоа што слоганот на 
кампањата гласи – воздржи се ако можеш.

• Во вечерните часови за време на снимањето, 
настанало бура поради која што било 
невозможно да се префрлат девојките од 
јахтата на чамците со цел да испловат на 
брегот, па така до доцна во вечерта останале 
на јахтата се додека бурата не стивнала.
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