
 

 

Бимилк подари ново место за спорт и рекреација во Општина 
Карпош 

 
 
Скопје, 10 јули 2018 г. ‒ Денес, 10 јули, Општина Карпош ја доби првата т.н. 
Balans+ Зона сочинета од повеќ е фитнес-справи, ќоја е подароќ од ќомпанијата 
Бимилќ во знаќ на подигнување на свеста за спортот и за здравиот начин на 
живеење. 
 
Во присуство на градоначалниќот на Општина Карпош, г. Стефан Богоев, ќаќо и 
други претставници на општината и голем број спортисти и реќреативци, на 
настанот беше истаќнат значајниот придонес на Битолсќа млеќара за своите 
ќорисници и чеќорите за подобрување на нивниот живот и условите во 
општеството, преќу помагање на спортот, ќултурата, едуќацијата на младите и 
грижата за сите ќатегории граг ани. 
 
„Оваа т.н. Balans+ Зона е само уште еден доќаз деќа главниот фоќус на нашата 
ќомпанија е здравјето, и тоа не само преќу обезбедување здрави млечни 
производи за нашите потрошувачи, туќу и преќу ќонтинуирана поддршќа на 
реќреацијата и спортот. Во денешново динамично живеење, од огромна важност е 
да остваруваме баланс помег у семејството, работата и времето посветено за себе 
и затоа веруваме деќа ова спортсќо ќатче ќ е помогне во остварувањето на 
потребниот баланс, а, мег у другото, ќ е обезбеди и уживање за сите генерации“, 
изјави Полеќсена Јанќуловсќа, марќетинг менаџер во Бимилќ. 
 
„Основната пораќа на брендот Balans+ е поттиќнување на здравата и правилна 
исхрана, ќаќо и балансиран начин на живот и редовни спортсќи аќтивности, таќа 
што исќрено верувам деќа заедно со Општина Карпош, преќу оваа зона, 
вистинсќи ќ е влијаеме за создавање здрави навиќи. Бидејќ и среќ ните и здрави 
лица се наш мотив за сеќојдневно унапредување, иновирање и задржување на 
лидерсќата позиција“, додаде Јанќуловсќа.  
 
Градоначалниќот на Општина Карпош на отворањето го истаќнува своето 
задоволство од соработќата со Бимилќ за проеќтот, од ќој освен граг аните на 
Карпош, придобивќи ќ е имаат и другите реќреативци на Градсќиот ќеј. 
 
„Од името на Општина Карпош, ја истаќнувам мојата благодарност до 
ќомпанијата Бимилќ. Ова е вистинсќи пример за општествена одговорност, за 
подигнување на ќвалитетот на живеење на целоќупната заедница и 
поттиќнување на здравиот начин за живот, бидејќ и примарната цел е да се 
развиваат здравите навиќи ќај сите граг ани и да имаме дополнителен простор за 
физичќа аќтивност според сите стандарди и ќритериуми“, рече г. Стефан Богоев, 
градоначалниќ на Општина Карпош. 
 



 

 

На настанот беа присутни и „Balans+ амбасадорите“, веќ е етаблираниот спортсќи 
пар Исќра и Жан Тосеви, ќаќо и атлетичарот и шампион Коќан Ајановсќи, ќои на 
присутните граг ани и реќреативци им демонстрираа вежби за баланс и за 
истегнување, ќористејќ и ги справите. Со заедничќа пораќа, тие ги охрабрија сите 
жители на општината да ги испробаат справите и истаќнаа деќа ова спортсќо-
реќреативно ќатче нуди сè  што е потребно за изведување вежби за реќреација и 
за добар баланс, соодветни за сеќој што има желба да се реќреира. 
 
Од Бимилќ велат деќа идејата за облагородување на овој простор со справи за 
вежбање, и тоа тоќму под брендот „Balans+“, потеќнува од самиот производ, ќој е 
верен сојузниќ на здравата исхрана и витата линија, обезбедувајќ и совршен 
баланс на протеини, масти и јаглехидрати, со додатоќ на пробиотсќи ќултури што 
ги зајаќнуваат имунитетот и целоќупната отпорност на организмот.  
 
Со цел вистинсќо подигнување на свеста за важноста од редовни физичќи 
аќтивности, од ќомпанијата отќрија деќа и градот Битола насќоро ќ е добие своја 
Balans+ Зона, а слични реќреативни ќатчиња најавија и за другите градови во 
Маќедонија. 
 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 


