
 

СООПШТЕНИЕ 

Вп пресреу на 14. февруари – празникпу на лпзариуе и винариуе и денпу на вљубениуе 

„Тиквеш“ и Македпнската филхармпнија ппдгптвија уникатнп дпживуваое  

Скопје, 7. февруари 2018 – Винарскауа визба „Тиквещ“ и Македпнскауа филхармпнија ја 

пфицијализираа спрабпукауа кпја прпизлегува пд сппјпу меду врвнпуп винп и врвнауа 

музишка умеунпсу.  

„Спрабпукауа сп „Тиквещ“ е мпуивирана пд нащипу кпнуинуиран суремеж да им 

пвпзмпжиме на љубиуелиуе на умеунпсуа спврщенп уживаое вп префинеуи нещуа. 

Сигурен сум дека сппјпу на музикауа и винпуп гп пвпзмпжуваау упкму упа“, вели 

дирекупрпу на Македпнскауа филхармпнија, Викупр Илиески.  

На кпнцерупу щуп ќе се пдржи на 14-уи февруари, денпу кпга щирум свеупу се слави 

љубпвуа, а кај нас урадиципналнп се прпславува и какп празник на лпзариуе и винариуе, 

ппсеуиуелиуе ќе имаау мпжнпсу да ги дегусуираау и винауа на „Тиквещ“. 

„Виспкпуп ренпме на Македпнскауа филхармпнија, квалиуеупу и умеунишкиуе дпсурели се 

пд гплемп знашеое за публикауа и умеунпсуа. Оууаму, за нас беще лпгишнп да ги ппврземе 

врвниуе македпнски вина и брендпу „Тиквещ“ сп една ваква инсуиууција, спздавајќи сп 

упа силна врска меду врвнпуп винп и врвнауа умеунпсу“, изјави Елена Младенпвска – 

Јеленкпвиќ, меначер за пднпси сп јавнпсуа на „Тиквещ“. 

Овпј кпнцеру е дел пд ппщирпкауа плауфпрма наслпвена FALLING IN WINE WITH YOU сп 

кпја „Тиквещ“ ги пбединува прпславиуе на денпу на вљубениуе и празникпу на лпзариуе и 

винариуе, преку нивнипу заеднишки имениуел – винпуп. Одбележуваоеуп на пвпј ден гп 

спшинуваау над 190 разлишни акуивнпсуи вп уекпу на месец февруари вп целипу регипн, 

меду кпи: ппеускп шиуаое, ппкрпвиуелсувп на ценуралнауа прпслава на празникпу „Св. 

Трифун“ вп Кавадарци, какп и прганизација на кпнцеруи, уемауски забави и прпмпции. За 

пвпј празник, лансирана е и специјална микрп веб сураница www.Tikveslove.com шии 

ппсеуиуели ќе мпжау да ги дппплнуваау разлишниуе ппраки за винпуп и љубпвуа и да ги 

сппделуваау преку елекурпнска ппщуа или на спцијалнауа мрежа Facebook и исуиуе ќе 

бидау дел пд вирууелнипу тид на сураницауа. 

Вп фпкуспу на сиуе акуивнпсуи ппфауени вп сппменауауа плауфпрма се љубиуелиуе на 

виспкпквалиуеунпуп македпнскп винп сп щуп се придпнесува за негпва пппуларизација и 

прпмпција, какп и за унапредуваое и щиреое на винскауа кулуура вп земјауа.  

 
За дополнителни информации:  
Винарска визба „Тиквеш“ (комуникации), тел. (02) 3181 741; elena.mladenovska@tikves.com.mk 

ImagePR, тел. (02) 3290 486; office@imagepr.com.mk 

http://www.tikveslove.com/

