
 

 

Битолското чупе Ве носи на патување! 
 
 

(Скопје, 20 јануари, 2016) Инспирирана од најмладите, Битолска Млекара од 
денес започнува со големата забавна и креативна наградна игра низ која нѐ 
води Битолското чупе и Битолското млеко, омиленото млеко на многу 
генерации. 
 
Со секој купен сет (2Л Битолско млеко со 10 витамини) во маркетите ширум 
Македонија, добивате албум и дваесет сликички (или 4 пакетчиња сликички), 
додека пак со секое купено 1Л Битолско млеко со 10 витамини, добивате десет 
сликички ( или две пакетчиња сликички). Албумите се во ограничени количини 
и ќе бидат достапни сѐ до потрошување на количините.  
 
Албумот содржи вкупно 150 сликички, од кои само на десет од нив има слика 
од клуч а задната страна им е црвена. Соберете ги 10-те сликички со клуч, 
залепете ги во албумот, а задниот (нелепливиот црвен дел) испратете ги за 
учество во наградната игра. Со испраќање на задниот дел од сликичките со 
клучевите, петнаесетмина од Вас можат да добијат PlayStation 4, педесетмина 
ќе бидат добитници на вредносни картички од 3000 денари, а најсреќното 
семејство ќе добие шанса да го посети Берлин и Берлинската зоолошка 
градина, која е најголема и најбогата во Европа.  
 
Наградната игра е забавна поради тоа што на патот до наградите и собирањето 
сликички нѐ води омилената детска хероина, Битолското чупе,  а креативна 
затоа што собирањето сликички им овозможува креативно развивање на 
децата кои приоѓаат кон ова со многу страст и посветеност. 
 
Приказната за Битолското чупе е почната одамна. Сите добро ја паметиме 
првата сликовница „Битолското чупе во куќата на витамините“ од едицијата 
‘‘Авантурите на Битолското чупе‘‘.  Преку приказни, цртежи и песни,  Битолско 
чупе  им го пренесуваше своето знаење на најмалите за витамините и нивното 
значење. Сега пак, Битолското чупе реши да патува низ светот и заедно со 
витамините да ни ги пренесат сите возбудливи доживувања од патувањето, а 
наша задача е да ги следиме авантурите и да научиме многу нови работи. 
Собирајте сликички, и очекувајте вредни награди! 
 
За повеќе информации, можете да ја посетите нашата Facebook страница, која 
ги содржи сите одговори на Вашите прашања во врска со наградната игра. 
 



 

 

 


