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ВИНОБАЛКАНИКА
Краен срок за подаване на заявки: 31.03.2013
Краен срок за получаване на проби: 10.04.2013
ВИНОБАЛКАНИКА
е конкурс за вина произведени с
участието на местни сортове от
страните на Балканския полуостров
и Черноморския регион, както и на
такива, които са от сортове
селектирани и разпространени в
страните от региона.
ВИНОБАЛКАНИКА е конкурс на Съюза
на Енолозите в България.

Цел на конкурса:
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Да подобри познанията за вината, произведени
от местни за страните от Балканите и
Черноморието сортове;
Да насърчи тяхното производство и разумна
консумация;
Да представи на публиката характерни вина от
Балканите и Черноморието, произведени с
местни или местно селектирани сортове;
Да спомогне за културния обмен между
страните от региона и останалите страни от ЕС.

Изпратете заявката в срок до 31.03.2013
на имейл адрес: seb@wineforum‐bg.net
След потвърждаване на заявката от наша страна,
изпратете пробите за участие на адрес:

Контакти:

ул. Марица 26
4000 Пловдив, БЪЛГАРИЯ
seb@wineforum‐bg.net
+359 898 462 368

ул. П. К. Яворов 34
5000 Велико Търново
БЪЛГАРИЯ
в срок до: 10.04.2013
БИАВИН
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Условия за участие
Кой може да участва във ВИНОБАЛКАНИКА
ВИНОБАЛКАНИКА е конкурс за вина, произведени с участието на сортове от Черноморска /Proles Pontica Negr.
‐ PPN/ и Източна /Proles Orientalis Negr.‐ PON/ еколого‐географски групи или сортове, които са селектирани и
разпространени в страните, обхващащи Балканския полуостров и Черноморския басейн. Участието на такъв
сорт трябва да е не по‐малко от 15 %. Представяните вина могат да бъдат бели, розови или червени, които са
в пазарната мрежа или готови за реализация, от видовете: тихи, шумящи или специални.

Наградите на ВИНОБАЛКАНИКА
Голям златен медал минимум 92 точки
Златен медал

минимум 85 точки

Сребърен медал

минимум 82 точки

Бронзов медал

минимум 80 точки

Съюзът на Енолозите в България ще
връчи СПЕЦИАЛНА НАГРАДА!

Вината ще бъдат класирани в следните серии:
Серия А бели, розови и червени вина от PPN и PON сортове или мест‐
Серия В
Серия С
Серия Д

но селектиран сорт с максимум 15% участие на друг сорт.
бели, розови и червени купажни вина с минимум 50 %
участие на PPN и PON сортове или местно селектиран сорт.
бели, розови и червени купажни вина с минимум 15 %
участие наPPN и PON сортове или местно селектиран сорт.
специални вина с минимум 15% участие на PPN и PON
сортове или местно селектиран сорт.

Вината ще бъдат оценявани по 100 бална система и с дегустационен лист, отразяващ оценка и словестна характеристика на виното по
стандарта на OIV. На всеки участник в конкурса, ще бъдат предоставени резултатите от дегустацията за собствените проби.

Такси и процедура за участие във ВИНОБАЛКАНИКА
√ За да участвате в конкурса попълнете заявката за участие, като за всяка
една проба прикрепете формуляр за регистрация на проба. Изпратете
заявката по имейл на: seb@wineforum‐bg.net в срок до 31.03.2013
√ След като получите потвърждение на регистрацията, изпратете пробите
за участие с препоръчана поща на адрес:
ул. П. К. Яворов 34, Велико Търново 5000, БЪЛГАРИЯ в срок до 10.04.2013
√ Всяка проба вино се състои от 6 броя бутилки, етикетирани и опаковани в
оригиналната опаковка, с която се реализират на пазара, придружена от:
- копие от платежно нареждане за платена такса за участие
- копие от формуляра за регистрация на съответната проба

Такса за участие във ВИНОБАЛКАНИКА:
99 лева
за всяка проба участваща в конкурса.
Сумата преведете по сметка:
Титуляр: Съюз на Енолозите в България
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД
BIC:
BPBI BGSF
IBAN: BG67 BPBI 7924 1093 3437 01
БИАВИН

Заявка за участие
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛ

31 МАРТ 2013
Краен срок за изпращане на заявката на имейл:
seb@wineforum‐bg.net

Фирма:
Държава:

Град:

Адрес:
Телефон:

Факс:

E‐mail:

Web:

Лице за контакт:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОБИТЕ:

Търговска марка

Ще участвам с

Категория на виното
Наименование за произход

Реколта

броя проби.
Всяка проба вино се състои от:
‐ 6 бутилки от 0,5 л или 0,75 л, или
‐ 10 бутилки от 0,375 л, или
‐ 4 бутилки с обем над 1 л.
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Всички проби трябва да са
етикетирани и опаковани в
оригиналната опаковка, с която се
реализират на пазара.

За всяка проба попълнете отделен формуляр за регистрация на проба и я прикрепете към заявката за участие.
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ
Участвам с

проби X 99 лева =

Сумата преведете по сметка:
Титуляр: Съюз на Енолозите в България
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД
BIC: BPBI BGSF
IBAN: BG67 BPBI 7924 1093 3437 01

ДАННИ ЗА ФАКТУРА
лева

Фирма:
Град:
Адрес:
Булстат:
МОЛ:
БИАВИН
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ПРОМОТИРАЙТЕ ВИНАТА СИ ЧРЕЗ ВИНОБАЛКАНИКА
Съюзът на Енолозите в България (СЕБ), организатор на конкурса ВИНОБАЛКАНИКА, има за
цел да популяризира характерните местни вина от Балканите и Черноморския регион.
Конкурсът предоставя широки възможности за промотиране, комуникация и PR на вината
участници и техните производители.

Ако вашето вино бъде НАГРАДЕНО на ВИНОБАЛКАНИКА 2013
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Ще получите ГРАМОТА ВИНОБАЛКАНИКА
Ще се възползвате от всички лостове за комуникация, които ВИНОБАЛКАНИКА
осигурява
Виното Ви ще бъде включено с анотация в каталога на ВИНОБАЛКАНИКА
Ще можете да поръчате стикери „медали” за вашата партида

ВСИЧКИ участници във ВИНОБАЛКАНИКА 2013 получават
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Подробни дегустационни оценки за собствената си проба
Професионална анотация на пробата
Възможност на всеки участник да бъде представен на щандовете на
ВИНОБАЛКАНИКА на:
Международното туристическо изложение КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ
в гр. Велико Търново
- Дегустация на вината участвали в конкурса
- Информация за контакт с избата
- Информация за дистрибутори, магазини и ресторанти, които предлагат вината
на избата

Формуляр за участие
в съпътстващи събития на ВИНОБАЛКАНИКА
ВСЕКИ УЧАСТНИК ВЪВ ВИНОБАЛКАНИКА МОЖЕ ДА СЕ
ВЪЗПОЛЗВА ОТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КОМУНИКАЦИЯ И
МАРКЕТИНГ ЧРЕЗ ИНИЦИАТИВИТЕ И СЪПЪТСТВАЩИТЕ СЪБИТИЯ
НА КОНКУРСА
Конкурсът ВИНОБАЛКАНИКА ще участва със собствен щанд на две изложения, както и на
много други събития, пресконференции, семинари, дегустации и др. На всички тези събития СЕБ,
като организатор на конкурса, желае да промотира по най‐добрия начин вината участници, както
и техните производители. На въпросните събития ще бъде предоставена информация за вината и
сортовете, традиционните технологии, тероар и характер на вината; ще се предоставят
информационни материали, рекламни брошури и контакти на производителите на вината;
посетителите ще могат да дегустират вината. Вината ще бъдат представяни най‐вече на хора от
туристическия бранш, хотелиери, ресторантьори, търговци и вино любители.
За да се възползвате от тези възможности по най‐добрия начин, Ви молим да ни предоставите
следното:
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Допълнително 6 бутилки за дегустации и представяния в съпътстващите събития
(плюс шестте бутилки за конкурсната дегустация на ВИНОБАЛКАНИКА)
Рекламни материали и брошури на избата
Информация от къде може да бъде закупено виното – списък с търговци,
дистрибутори, специализирани магазини, вериги магазини, ресторанти и хотели, от
които може да бъде закупено виното.

Моля попълнете:
Желая да бъда представен на съпътстващите събития на ВИНОБАЛКАНИКА.
Изпращам допълнително 6 бутилки вино за дегустации и
представяния на съпътстващи събития
Изпращам рекламни материали и брошури
Изпращам списък с търговци, дистрибутори, специализирани
магазини, вериги магазини, ресторанти и хотели, от които
може да бъде закупено виното
Вината ще бъдат промотирани безплатно и няма да бъдат използвани с търговска цел!

¾ Приложете този формуляр към заявката за участие
¾ Приложете копие от формуляра към пратката с мострите за
конкретната проба

