Поздравен говор
Почитувани колеги,
Се навршуваат 9 години од мојот прв работен ден
во Прилепска Пиварница за кои ми е присутно
чувството дека времето е немилосрдно како брзо
изминува, за што уште еднаш потврдува дека
треба да го почитуваме секој миг изминат на
нашите работни места доколку секој од нас сака
да има свој печат на своето време.
Соодветен термин за изминатиот период е:
Време на промени...Единствено тие се вечни!
Преживуваат и се развиваат само оние кои
успеваат да се прилагодат на нив.
Задоволен сум што за овој период нашата
компанија стави свој печат на тоа време и
прерасна во модел на модерна компанија вредна
за почит, дома и пошироко.
Нашите купувачи се првиот наш работодавач и сиве
овие години бевме насочени кон задоволување
на нивните потреби преку производите и услугата
за кои се трудевме да бидат секогаш на највисоко
ниво, никогаш не заборавајќи ги интересите на
вработените и акционерите во компанијата.
Создавајќи и застапувајќи производи со кои
можеме да бидеме горди без никаков сомнеж,
верувајќи во нивниот квалитет, сите заедно
успеавме да изградиме модел на продажба и
дистрибуција и да прераснеме во почитувани
конкуренти на пазарот.
Рушејќи рекорди во продажба од година во година
остваривме завидливи бројки во пазарниот удел на
сите категории на производи, попатно нескромно
собирајќи ги епитетите на компанија за пример
која успешно се справува со промените преку
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производ, продажба, дистрибуција, маркетинг и
однос кон купувачите.
Големината наша е што знаејќи го сето тоа во
ниту еден момент не влеговме во искушение да
го промениме нашиот карактер во однос кон
работата, како внатре во компанијата така и
надвор кон купувачите. Тоа е нашата најголема
конкурентна предност која што е бесценета и
треба да биде вградена во секој сегашен и иден
вработен во нашата компанија.
Директната
дистрибуција
Прилеп,
Скопје
со Куманово и новоотворениот ДЦ Охрид
со целосно нов тим, кои како и неговите
претходници, можат да служат за пример на
големи професионалци несебично остварувајќи
ги личните и компаниските цели.
Несебичната наша желба во пренесувањето на
стекнатото искуство и знаење, допринесе до
целосна промена на начинот на работење кај
нашите дистрибутери кои се дел од мозаикот на
успешност изминатиот период.
Остварувањето на предизвиците и целите е
момент, момент кој не трае долго бидејќи следат
нови цели и предизвици кои треба за секој од
нас да бидат високо поставени зошто тоа е
еднствениот начин да бидеме подобри од вчера
како личности и професионалци.
Најважно од сé е да уживаме во патот по кој
чекориме кон остварување на предизвиците и
целите бидејќи тоа не е момент туку е најголем
дел од нашиот живот.
Со почит,

Сашко Блажевски

3

Интерсни факти
за пивото

Во овој број решивме да ви презентираме
неколку интересни податоци за пивото,
нашиот главен производ
Зитологија е науката која се занимава со проучување на пивото, процесот на неговото производство и
улогата на состојките кои влијаат на неговиот вкус.
Најстарите рецепти кои се најдени досега се однесуваат токму на пивото. Датираат од пред 5000 години
и се запишани во форма на песни.
Жените први почнале да прават пиво.
Во античкиот период во Перу производството на пиво се сметало за исклучително благородничко имање.
Ретката можност да се занимаваат со тоа ја имале само жените со благородничко потекло или оние кои
биле многу убави.
Во стариот Египет постоел закон кој им забранувал на мажите да прават или да продаваат пиво.
Хмељот, растение кое се користи при производството на пиво, припаѓа на истата група растенија како и
марихуаната.
Првиот прекршок предизвикан поради консумирање пиво е регистриран во Египет околу 2000 години
п.н.е. Пијан возач на кочија прегазил свештеница, по што бил обесен на прагот на локалот кој го послужил
со пиво, а телото му висело таму сè додека не го изеле мршојадците.
Првите пива кои Англичаните ги праќале во Индија брзо се расипувале. Затоа почнале во процесот на
производство да додаваат повеќе хмељ и алкохол, со што добиле нов вид кој го нарекле Индиско светло
пиво.
Во светот постојат повеќе од 400 видови пиво. Најмногу брендови има Белгија.
Сеносиликафобија е страв од празна чаша за пиво.
Вјел бон секур (Vielle Bon Secours) е најскапото пиво на светот. Едно шише се продава за 700 фунти,
единствено во лондонскиот бар Бирдром.
Инките пивото го правеле со плунка. На девојчињата на возраст од околу 10 години им давале да џвакаат
пченка сосе лушпа, а тоа потоа го плукале во голем казан со врела вода. Така отстојувало 4-6 недели, пред
да се стврдне и да се употреби за правење пиво.
Од сите пиварници кои денес функционираат на овој свет, најстара е Bayerische Staatsbrauerie Weihenstephan во близина на Минхен. Наводно започнала со работа во 1040 година.
Пивото содржи голем дел од минералите кои се потребни за преживување. Во средниот век, кога здравата
исхрана била реткост, пивото се користело како дел од диетите. Дури и децата го консумирале за да бидат
здрави.
Пивото ве прави попаметни. Една студија докажала дека жените кои умерено пијат имаат подобри
когнитивни способности од оние кои воопшто не пијат. Тоа го покачувало добриот холестерол, што исто
така водело и до помал ризик од срцеви заболувања.
Оние кои пијат пиво имаат помали проблеми со каменчиња во бубрезите. Не затоа што полесно ги
исфрлаат ако се појават, туку и поради тоа што со негова помош ризикот за нивна појава се намалува за
околу 40%.
Пивото е здраво и за коските. Количеството на силициум кое го содржи ги штити и овозможува калциумот
да остане за коскената срж.
Во XIX век младите мајки во Минхен верувале дека треба да пијат пиво за да можат добро да ги надојат
своите деца. Пиеле и по повеќе од 3 литри на ден.
Кралот Хамураби од Месопотамија, меѓу другото познат по неверојатно строгите казни за прекршување
на законите, пропишал обврска за секој да си ја испие дневната доза пиво која му следувала според
општествениот статус. Според истиот закон, на жените кои служеле неквалитетно пиво им следувало
давење.
Чесите пијат најмногу пиво по глава на жител, но Кина е најбрзорастечкиот пазар на пиво во светот.
Првите лименки за пиво се произведени во 1935 година поради потребата од практично пакување кое
може да се однесе дома и да се консумира на мира.
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ГАЗОЗА ДОЗА
Во текот на летните месеци, односно во јули и август, Прилепска пиварница во соработка со
јавните сообраќајни претпријатија, во неколку градови низ Македонија (Скопје, Охрид, Струга,
Дојран и Преспа) организираше кампања Газоза Доза. #ЗближувачкаГазоза беше спроведена
преку дегустации во автобусите со делење на Газоза од 0,5L + 2 чаши на двајца патници, при што
двајцата патници ја споделуваат Газозата. Целта на оваа кампања беше да се освежат и да се
зближат.
Паралелно на тоа, неколку градски автобуси во Скопје беа брендирани во Газоза автобуси,
додека пак постојките во Газоза постојки.

„Фановите на прилепска Газоза велат дека таа најдобро освежува
и зближува за време на летните горештини. Затоа решивме да им
приредиме врвно освежување и зближување.“
- вели Верица Спиркоска, Бренд Менаџер
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Паралелно со Газоза Доза, на Facebook и Instagram имаше фото натпревар
#ЗближувачкаГазоза!
Условите за учество беа многу едноставни. Требаше да се направи фотографија на темa
.#ЗближувачкаГазоза, да се напише хаштагот #ЗближувачкаГазоза и да се постира на Facebook
или Instagram. Добитниците беа објавувани секој ден во периодот од 6 до 20 август 2017.
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УЕФА
СУПЕР КУП
СКОПЈЕ 2017

Покрај социјалните медиуми, закупивме одлични локации– билборди, автобус, надвозник,
рекламен ѕид и панели се со цел да го обоиме Скопје со плаво.
И за на крај целата кампања ја заокруживме со активација во Фан Зоната на 7ми и 8ми август, како
и брендирање во Супер Куп Клубот.

УЕФА Суперкуп Скопје 2017, еден од најголемите спортски настани во неодамнешната
Македонска историја, се одржа во Скопје на 8 август. Како официјален партнер Пепси ја
доближа македонската публика до овој извонреден настан што ги надминува и границите на
светот на фудбалот – настан што претставува вистинско славење на страста, радоста и на
локалниот македонски дух.
Пепси ги поддржува „живеењето на моментот“, возбудата на сегашноста и се стреми да
инспирира и да отвора нови можности за сите креативни и слободни луѓе.
Поради тоа, Пепси ги канеше сите македонски фанови на славење преку цело лето со
многубројни изненадувања на социјалните медиуми. Договоривме влијателни личностиличности кои се следени од голем број на фанови на социјалните медиуми, како Марјана
Станојковска, Викторија Лоба, водителот Марко Марк и фудбалерот Дарко Глишиќ, кои заедно
со Пепси го најавуваа овај настан долго време.
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Ја прашавме

Верица Спиркоска,

Бренд менаџер за Пепси, за нејзиното
искуство во нејзиниот дел од
организацијата на Супер купот
Како е да се биде дел од организацијата на ваков голем настан?
Големината на настанот, кратките рокови кои ги имавме и постојаната контрола од највисоко
ниво од ПепсиКо и УЕФА значеа огромен притисок врз нас. Започнавме со подготвување на
маркетиншки план заедно со агенцијата Футура од почетокот на годината. Футура познати по
својата креативност и беспрекорност дадоа се од себе да се задоволат големите критериуми
на Пепси.
Но инволвирањето од многу различни страни доведуваше до промена на насоки неколкупати
во текот на целиот процес на планирањето. И покрај промената и лансирањето на новите
пакувања 1,25 и 1,75л оваа година, проект кој исто така беше доста значаен, успеавме да
завршиме навреме со сите подготовки. А да не ги заборавам и сите настани пред и за време на
Супер Купот, како концертите во Охрид, пивофестивали во Скопје и Струмица.

Какво беше чувството да се биде во VIP & Hospitality делот за време
на Супер Купот?
Исполнета со страв :) Пепси активацијата во Super Cup Клубот се состоеше од поставување
голема скулптура од мраз во вид на рака која држи Пепси шише преку кое се точеше Пепси.
Се додека монтирањето не заврши сите бевме под голем стрес, најмногу заради тоа што
температурите беа неверојатно високи овој период, а процедурите за влез во стадион, а
особено во Клубот беа под строги критериуми. Така монтерите на мразот мораше да ги
поминат сите влезови многу брзо. Но на крај се заврши во најдобар ред.
Оваа активност беше многу добро прифатена од сите гости кои идеа да уживат во “ледено
Пепси”.

Енергијата и професионалноста што ја покажаа сите вклучени во текот на овие месеци беше
навистина за почит. Сето ова вредеше за на крај да добиеме признание како организатори на
една од најуспешните активации на настани од сличен тип за Пепси низ светот.
Овај период се подготвува видео материјал за Супер Куп Скопје 2017та како “best practice”,
know-how кое ќе се користи за понатамошните организирања на вакви настани од страна на
ПепсиКо. Гордоста и честа да се биде дел од организацијата на ваков настан е огромна.
Што значи тоа за Прилепска Пиварница?
Ваков настан значеше доста за Прилепска пиварница како ексклузивен полнител и дистрибутер
на Пепси. Сите инволвирани директно или индиректно покажаа голема професионалнот.
Колегите Роберт Величков и Дарко Грабулоски со нивниот тим одговорни за целата логистика
во процесот на договарање со концесионерите кои вршеа продажба, дистрибуирање на
роба и рекламни материјали докажаа уште еднаш дека Прилепска Пиварница е одговорна и
беспрекорно професионална фирма. Од секаде добивавме голем број на позитивни зборови
за навременост и коректност за Прилепска Пиварница и тимот кој го има.

Што научи од сите активности?
Искуството од овој проект е непроценливо. Целиот процес на комуницирање, менаџирање
и работење под временски лимити ме подигна на повисоко професионално ниво. Морам да
признаам дека беше ризично да се прифати ваков проект но целиот тим го даде максимумот
од себе за да успееме.
За кого навиваше и дали имаше играч кој го фаворизираше?
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Самиот настан беше неверојатно грандиозен и како што информираа и медиумите
“Македонија го положи испитот за организација на голем спортски настан”. Со извонредната
церемонија пред почетокот на мечот, беспрекорна организација и обезбедување па се до
доделувањето на медалите на крај. И двата тима и Реал и Манчстер се гиганти и беше огромна
чест да се гледа натпреварот во преполната арена
www.prilepskapivarnica.com.mk
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Наградната игра на Пепси –што значеше за брендот и за нас како Прилепска Пиварница со
оглед на тоа дека имавме супер награди? Какви беа реакциите на добитниците на картите?
Како once-in-a-lifetime настан каде навивачите можат да доживеат нешто неверојатно,
организиравме голема награда за македонските навивачи каде подарувавме влезници секој
ден само со испраќање на СМС кодови!
Од страна на Пепси добивме одреден број на карти за кои добивме насоки најголем дел од нив
да се искористат за организирање на наградна игра, односно директна промоција до нашите
консументи. На наградната игра беа доделени 252 карти за Супер Куп настанот (126 добитници
на по 2 карти).
Механизмот “секој ден” веќе неколку години по ред се покажа како најуспешен за Пепси.
Интересот беше голем. Но сепак таргет групата за картите е лимитирана, поголем број на
машка популација учествуваше во наградната игра.
Верувам дека Пепси активацијата за Супер Куп ќе остане запаметена од страна на нашите
конзументи и купувачи и гледајќи во иднина дефинитивно ќе ни помогне во понатамошната
стратегија на градење солидна вредност на брендот (brand equity) и креирање нови потрошувачи.
тимот кој го има.

12

Општествената одговорност
на УЕФА е за поздрав!
Интересно е да се спомене и пораката за различност, солидарност и социјална инклузија
на лицата со посебни потреби која беше испратена од страна на Детската фондација на УЕФА
до сите љубители на фудбалот но и пошироко. Како што изјави Паскал Торез, Генералниот
секретар на Детската фондација на УЕФА „фудбалот е универзален јазик и инспиративна сила
за интеграција и позитивност“. Со изведба на песната на Coldplay-A Sky Full of Stars (на знаковен
јазик) од страна на 19 деца со оштетен слух од ДУ „Партение Зографски“-Скопје се испрати
пораката дека без разлика кој си, од каде си, какви проблеми имаш, сите имаме место во
светот на фудбалот. Играчите на двата тима се сретнаа со децата од ДУ „Партение Зографски“
исполнувајќи им го сонот на сите тие да се запознаат со омилените играчи, со што покажаа дека
големината да се биде добар играч не ја покажуваат само на терен туку и преку интеграција со
луѓе со различности и посебни потреби.
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Политика и
стратегија
за општествена одговорност

Корпоративната одржливост започнува со компанискиот систем на вредности и
принципиелниот пристап кон водењето бизнис. Тоа подразбира дејствување во правец на
исполнување на фундаменталните обврски во поглед на човековите права, трудот, животната
средина и анти-корупцијата.
Одговорноста кон нашите вработени, заедницата и околината се едни од клучните делови
на филозофијата на Пиварницата, пристап кој се аплицира кон целиот бизнис на компанијата
истакнувајќи ја посветеноста на компанијата во општествено одговорните практики.
Клучни области на кои се фокусираме во спроведувањето на стратегијата на општествена
одговорност се :
- Одговорност кон потрошувачот
- Одговорност кон вработените
- Одговорност кон животната средина
- Одговорност кон заедницата

квалитет на животната средина се подигнуваат на ниво на оние од Европската Унија. Низ годините
на својата работа Прилепска Пиварница има развиено голема поддршка и пријателство кон
оние на кои им е потребна помош.
Веруваме дека:
Поттикнуваме златни насмевки - Преку нашите производи креираме мрежа на посебни
пријателства, помагајќи онаму каде е потребно. Во рамките на овој принцип, ја организиравме
кампањата Позлати го животот со која обезбедивме реализација на три идеи за подобрување
на општеството во кое живееме. Децата се нашата иднина и ние традиционално го помагаме
Божиќниот ручек во организација на детската амбасада „За сите деца во светот“. ,Ја поддржуваме
и театарската уметност преку Театарскиот фестивал Војдан Чернодрински, музиката преку
Скопје Џез фестивалот, филмот преку меѓународниот фестивал на филмска камера Браќа
Манаки, како и спортот преку спортски клубови, фудбалски сојузи и слично. Помагаме во
изградбата на верски објекти и обновување на апаратура во здравствени установи. Како дел од
нашата одговорност кон вработените но и на системот за менаџмент на квалитет и оваа година,
во периодот од 01.06 до 30.06 се спроведоа годишните обуки на вработените. Програмата на
редовните обуки беше дополнета со обуката за „Управување со кризи и инциденти-измена на
процедурата“, како еден неопходен дел од менаџментот за квалитет, потоа со „Менторство
на нови и постоечки вработени“ како и „Управување со човечки ресурси’’ како важен дел од
севкупниот организациски работен тек.

Наградна игра

Златен даб

#ЗлатенДаб и донесе неверојатни 1 милион денари на Билјана и нејзините најблиски!
Веруваме дека имаат милион идеи како да ги потрошат
Честитки за добитничката на 1 милион денари и благодарност до сите фанови кои учествуваа во
наградната игра на Златен Даб!

Обезбедување високо квалитетен производ по највисоки стандарди е императив за нашата
компанија. Нашата одговорност кон потрошувачот ја докажуваме и преку имплементацијата
на FSSC системот за безбедност на храна.
Веруваме дека со постојаната поддршка на нашите вработени помагаме во развојот и
насоката на талентираните колеги, идни професионалци и членови на тимот на Пиварницата
со што создаваме позитивен дух помеѓу вработените.
Го поддржуваме развојот на потенцијалот
- Добро развиена програма за воведување на вработени
- Работа под менторство на квалификувани професионалци
- Препознавање на потенцијалот и талентот на вработените и заеднички развој на истиот
- Развој и негување на кариерата на вработените во Пиварницата преку континуирано
следење и насочување
Принципот на интегритет е составен дел на системот на добро управување. На ниво на една
организација „интегритет“ значи „отпорност на корупција“, додека системот за интегритет го
означува збирот од сите политики, стандарди и процедури воспоставени во една организација ,
кои ја зајакнуваат нејзината отпорност кон корупцијата. Во прилог на ова, Прилепска пиварница
воведе Кодекс на однесување на вработените. Како компанија која опстојува и функционира
повеќе од 90 години императив е да се грижиме за животната средина. Работните процеси се
оптимизирани и се со цел да се спречи и намали загадувањето, со што стандардите за
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Златен даб

и фестивалите

ПИВО ФЕСТ 2017
Новитет оваа година е соработката на Туборг Македонија со еден од најпопуларните
локали во Скопје, Радио Бар каде што и се роди идејата за Livestream турнејата. Она што е
многу интересно е што на www.radiobar.mk во живо се пренесуваа сетовите на ДЈ-ите кои
имаа свои настапи и со тоа се потрудивме да ја доловиме атмосферата од Туборг забавите и
да ја пренесеме во домовите на оние кои не биле во можност физички да присуствуваат. Се
надеваме дека и тие се забавуваа како нас :)

ПИВОЛЕНД
Во периодот од 07.08.до 13.08.2017 на скопското Кале по десетти пат се одржа
ПИВОЛЕНД. Сите посетители и оваа година имаа можност да се дружат и забавуваат
со Златен Даб.

Струмица ОПЕН фестивал
Направено со љубов
Во периодот од 11.08 до 13.08 по шести пат во Струмица се одржа фестивалот на отворено
Струмица Опен Фест. Емоцијата на самиот настан ја пренесуваа 80 артисти, распоредени на
20 разновидни настани, пренесени на 5 отворени сцени.
И се разбира, Златен Даб беше дел и од овој фестивал.
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ТУБОРГ
Диџеите ја размрдаа цела Македонија

Туборг ритамот ова лето ширеше позитивни вибрации во 15 градови преку звуците на 18 диџеи
со дури 22 Туборг забави.
Локалите во кои се шизеше на опасно добри битови во комбинација со многу ладен Туборг се:
Ривер, Делчево; Калипсо, Прилеп; Радио Бар, Скопје; Собрание Сошл Клаб, Тетово; Аква Најт Клаб,
Кочани; Кафе Моно, Гевгелија; Дежа ву, Кичево; Александар Парк, Виница; Бар Трговски, Куманово;
Ретро Бар, Прилеп; Јагода, Битола; Клуб 54, Велес; Зона Гарден, Охрид; Метрополис Бич, Охрид;
Вертиго, Кичево; Малибу, Струга; Излет, Скопје; Инстинкт, Битола; Ке Паса, Струмица; Кино Карпош,
Скопје и Ескејп, Радовиш.
Новитет оваа година е соработката на Туборг Македонија со еден од најпопуларните локали во
Скопје, Радио Бар каде што и се роди идејата за Livestream турнејата. Она што е многу интересно
е што на www.radiobar.mk во живо се пренесуваа сетовите на ДЈ-ите кои имаа свои настапи и со
тоа се потрудивме да ја доловиме атмосферата од Туборг забавите и да ја пренесеме во домовите
на оние кои не биле во можност физички да присуствуваат. Се надеваме дека и тие се забавуваа
како нас :)
Новитет исто е и официјалната страница на Туборг Македонија на Mixcloud каде што за прв пат во
Македонија може да се слушаат миксовите на поголем број од најдобрите македонски диџеи на
едно место - www.mixcloud.com/ТуборгМакедонија.
Особено сме горди што со Туборг забавите успеавме да внесеме свежина во ноќниот живот и да
ги собереме на исто место сите оние кои уживаат во добра музика, квалитетно пиво и одлична
забава.
Може да се каже дека веќе традиционално ја „размрдуваме“ Македонија секое лето бидејќи ритамот
на забавата се засилува со Туборг
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Присуство/Учество на

саеми, работилници,
конференци
УЧЕСТВО НА ТРЕТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА:
Предизвиците на транзиција на семејните бизниси Лидерство,светски практики, корпоративно
управување 2017
Веќе трет пат по ред во Македонија се организира Конференција за семејни бизниси која има
за цел да одговори на многу прашања што ги мачат приватните бизниси. Семејните бизниси во
светот се повеќе напредуваат и од мали семејни фирми се развиваат во милионски бизниси. Дел
од примерите се Wall Mart, Ford, Samsung, Carrefour Group, Wrigley Company...
Од друга страна пак, статистиката вели дека 70% oд семејните бизниси пропаѓаат или се продаваат
по првата генерација. Семејните бизниси се стожер на македонското стопанство. Секоја компанија
во приватна сопственост се соочува со 70% веројатност да пропадне по првата генерација
сопственици, доколку не се професионализира на време. Прилепска пиварница, застапувана од
Генералниот директор г-дин Сашко Самарџиоски учествуваше на оваа конференција, споделувајќи
ги искуствата и најдобрите практики како втората генерација го презема лидерството во
пиварницата создавајќи авторитет кај вработените но истовремено креирајќи работна атмосфера
и клима за развој на вработените внатре во компанијата, зголемувајќи ја вредноста на компанијата
уште повеќе.

БИЗНИС-КАФЕ:
АКО УСПЕЕШ ОД ТИМОТ ДА
НАПРАВИШ ФАМИЛИЈА,
СИ УСПЕАЛ
Под мотото Бизнисот почнува со кафе, на летното 24то Издание на „Бизнис кафе – Македонија“
што се одржа во скопскиот хотел „Елит Плаза“ на 6 јули оваа година личните искуства со гостите
ги споделија пејачката Елена Ристеска, директорот на Агенцијата за односи со јавноста Chapter 4
Македонија, Тодор Стојчевски, како и Сашко Самарџиоски, генерален директор на Прилепската
пиварница.
Постојат различни луѓе. На некои мотивација им се парите, на други моќта. Затоа треба добро
да го познавате секој човек, вели Самарџиоски
Биди подобар од вчера, а полош од утре. И научи секогаш да губиш. Сам не можеш да успееш.
Неопходен ти е тим, составен од тимски играчи. Оние што сакаат да бидат ѕвезди во тимот можат
само да го растурат. Ако успееш од тимот да направиш фамилија, си успеал.
- Успехот е индивидуален. Секој сам си го трасира својот пат – почна Самарџиоски.
Дипломирав на Економски факултет во Скопје, па бев една година во Америка, па се вработив во
Прилепската пиварница, каде татко ми долги години беше директор. Природно беше и децата да ги
насочи во тој бизнис. Првите четири месеци бев приправник, работев во мантил, во визба. Морав
да го научам сиот процес на производство – раскажа Самарџиоски.
Важно е да бидеш дел од семејството
Дури потоа го преместиле во канцеларија, прво како референт, па низ неколку позиции низ годините
во 2007 година бил назначен за генерален директор. Денес во фирмата има 260 вработени и повеќе
од 1.000 соработници. Самарџиоски вели дека раководната позиција е многу напорна и одговорна,
а сите што сакаат да станат дел од нивниот тим мора да бидат дисциплинирани, пожртвувани, но
пред сѐ колегијални.
- Не признаваме ѕвезди. Имавме две-три мега-ѕвезди меѓу вработените, но тие го растурија тимот
и потоа ја загубија работата. Мора да бидете тимски играч. Постојат различни луѓе. На некои
мотивација им се парите, на други моќта. Затоа треба добро да го познавате секој човек. Кај нас
не постои класична хиерархија. Секој може да дојде до мене во секое време. Се чувствуваат како
семејство и тоа е еден дел од успехот. Прилепска пиварница не е Сашо Самарџиоски туку сите
260 вработени - вели тој. Од досегашното искуство научил дека секој ден учи нешто ново, дека
бељата не оди сама, но животот е тркало и после дождот огрева Сонце. Кога дошол на раководната
позиција прв предизвик му бил пиварницата да ја доведе до сооднос од 50 отсто со Скопската
пиварница. Сѐ уште не го достигнал, но опасно се приближил. За десет години двојно ја зголемил
заработувачката, а преклани го урнал рекордот на татко му, произведувајќи околу 242 илјади
хектолитри пиво.

20

www.prilepskapivarnica.com.mk

21

Работилница за споделување на
практики при имплементирање
на Системи за мерење на
перформансот на вработените

За

Drinktec
2017

Следејќи ги континуирано најновите достигнувања во областа на производството и полнењето на
пиво и безалкохолни пијалоци и оваа година група составена од инженерскиот тим во одржување
и претставници од највисокото раководство од Прилепска Пиварница беше во посета на еден од
најреномираните саеми во оваа област - Drinktec 2017 – кој како и секоја четврта година, оваа
година се одржа во Минхен, Германија.
Во двата дена посета на овој саем беа направени поголем број на контакти со веќе познати и
традиционални партнери од повеќе светски познати компании како што се Krones, Veolia, Ugur,
Pall, AF compressors, Sladovni, Bard Haas и други, а на нашите претставници, од прва рака, им беа
прикажани најновите трендови и достигнувања на истите. Овде мора да се напомене најновиот
полнач за полнење на шишиња во стакло, производство на Krones, каде за прв пат полнењето
и затворањето на шишињата се прави на едно место, во полначот, во затворени комори кои
претставуваат и славини и затворачи.
Се разбира сето ова беше зачинето со широкиот асортиман на баварски пива и храна, се со цел и
овој пак дружбата да биде незаборавна.
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На 22.09.2017 во Јавна Соба во Скопје се одржа работилница каде може да се слушнат реалните
искуства и HR практики од фирмите во Македонија на едно место. Меѓу гостите предавачи беше и
Прилепска Пиварница која за прв пат се најде во друштвото на македонски и странски компании
кои имаат поставено свој систем за мерење на перформансите на вработените.
Освен Прилепска Пиварница пристутни беа и :
Оне.Вип, Халкбанк, Народна банка на РМ, Универзитет Американ Колеџ Скопје, Вработување.
ком, Вабтек МЗТ, Цементарница Усје (Титан). На оваа работилница низ искуството пренесено
од HR менаџерите и првите лица одговорни за оваа функција, учесниците беа запознати со
тоа кои видови на системи за управување со перформансите, реални практики и решенија
се воспоставени и применети во компаниите во Македонија и како и кои се ефектите врз
целокупниот успех на организациите.
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#твитермуабети
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#твитермуабети
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