
 

 
 

СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИТЕ 

 

ПОТРОШУВАЧИТЕ - ГОСТИ ВО БИМИЛК  
 

ГРАЃАНИТЕ ЈА ПОСЕТИЈА БИМИЛК И СЕ ЗАПОЗНАА СО НЕЈЗИНОТО РАБОТЕЊЕ 
 

Скопје, 16.11.2015, Млекарницата Бимилк во улога на домаќин ги пречека многубројните 

гости, граѓани и студенти кои ја искористија можноста да ја посетат компанијата и одблизу да 

се запознаат со нејзиното работење и начинот на производство на нејзините производи. 

Отворените денови се настан кој компанијата повеќепати досега го организирала со цел на 

непосреден начин да го доближи своето работење до потрошувачите. 

За време на посетата гостите имаа можност да се запознаат со процесот на производство на 

Бимилк производите, да дознаат за начинот на кој се контролира квалитетот на млекото од 

фарма до полица, да ја посетат лабораторијата на компанијата и да прашаат за се што ги 

интересира во врска со работењето на млекарницата. Менаџерот за управување со 

интегрирани системи г-ѓа Радмила Василевска ги запозна присутните со сите стандарди во 

работењето кои се неопходни за добивање на производи со висок квалитет. 

„Квалитетот на Бимилк производите е резултат на низа високи стандарди во 

работењето и користење на најсовремена технологија во производствениот процес. 

Оттука, нам ни претставува задоволство да ги претставиме овие услови на работење и 

производство пред нашите потрошувачи, пред  студентите и сите заинтересирани 

граѓани, да им одговориме на сите нивни прашања на отворен, непосреден и 

транспарентен начин.“ – изјави г-ѓа Василевска. 

Меѓу присутните гости имаше и група на студенти од економски факултет во Скопје кои ја 

искористија приликата да го продлабочат своето знаење за маркетингот распрашувајќи се за  

работењето на компанијата и начинот на кој се создава препознатлив бренд на пазарот. За таа 

цел менаџерот за маркетинг во Бимилк одговараше на многубројните прашања од студентите. 

„Интересот кој го покажаа нашите посетители за работењето на компанијата укажува 

на свесноста на потрошувачите да ја искористат секоја прилика да дознаат повеќе за 

производите кои ги конзумираат како и условите во кои се врши производствениот процес. 

За нас тоа е особено важно и затоа ние и во иднина ќе продолжиме да го доближуваме 

нашето работење до потрошувачите.“ – изјави Полексена Ристеска, маркетинг менаџер во 

Бимилк 

 

--- 

За подетални информации, контактирајте не на тел: 047/226-380 или 071/265-378 

Лице за контакт: Полексена Ристеска, е-маил: poleksena.risteska@bimilk.mk 

За повеќе информации за „Бимилк“ посетете ја нашата веб страница www.bimilk.mk  
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