
Fort Burgozone

Представяме ви новата серия вина: Форт
Бургозоне! Сега Бургозоне ви предлага нови
модерни цветни етикети. Запомнете цвета
които най-много ви допада.

Златно – Шардоне
Тревисто – Совиньон Блан
Зелено – Вионие
Розово – Розе
Лилаво – Пино Ноар
Червено – Мерло 
Синьо – Сира 

BIWC 2017 – Международен
Балкански Винен Фестивал 2017

За поредна година Бургозоне ще бъде част
от този успешен винен фестивал, който ще
се проведе на 3-ти юни 2017г от 13,00-
19,00ч и на 4-ти юни 2017г от 12,00-18.00 ч
в градината на Гранд Хотел София. Ще
можете да се насладите на най-доброто на
Шато Бургозоне.

http://www.balkanswine.eu/

 

Burgozone & Radio Energy

Благодарим на всички включили се в
играта на Бургозоне и Radio Energy. За
пореден път почитателите на вината ни
доказаха, че са верни към качеството което
им предлагаме. На спечелилите
поздравления! Очаквайте нови изненади на
страницата ни във Facebook.

Печеливши: 

Радослав Лазаров 
Боряна Борисова 
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Мария Кънчева 
Диа Андреева

Великденски празници

И тази година много от вас решиха да
посрещнат този голям семеен празник и в
компания на Бургозоне.

Пожелаваме ви все по вече сбъднати мечти,
пълни трапези, разбирателство и любов в
семейството. Спокойствие да царува в
душите ви и здраве нека ви крепи. 

Трифон Зарезан 2017

Шато Бургозоне тържествено празнува
празника на Св. Трифон Зарезан.
Благославянето и зарязването на лозята,
обредният хляб и бъклицата с вино са част
от народната и наша лична традиция!

Инвеститор на годината 2017

Гостите на събитието Инвеститор на
годината се насладиха на вино от Шато
Бургозоне. В 11-то издание на конкурса,
организиран от Агенцията за инвестиции и
тази година бяха отличени компаниите
инвестирали в развитие на производството
и разкриването на нови работни места.

Феновете на Шато Бургозоне

Гари Кехил

Капитанът на Челси Гари Кейхил поля
победата с 3:1 над Суонзи с българско вино.
След успеха на "сините" от Лондон на
"Стамфорд Бридж" сънародникът ни Кирил
Евтимов се видя с Кейхил, на когото връчи
бутилка "Бургозоне".

Кирил Евтимов

При гостуването си в "Спорт в Обектива",

http://www.burgozone.bg/
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Кирил Евтимов разказа за срещите си
известни личности от спорта, като Франк
Лампард, Гари Невил, Гари Кейхил, Джон
Тери, Гуус Хидинг, Рафа Бенитес и Мартин
Йол. Като подарък от България той им
връчи бутилка вино Шато Бургозоне. Виж
цялото интервю тук.

Григор Григоров

На 14.04.2017 в столичният „Ринг“ МОЛ,
Григор Григоров представи новият си
състезателен автомобил. Бургозоне
подкрепи всисчки партньори, спонсори,
почитатели и членове на “Grigorov Racing
Team”. 

Пожелаваме му успешен сезон! 

Участия и медии

БАНЛВ

За трета поредна година Българска
Асоциация на Независимите Лозаро-винари
(БАНЛВ) проведе серия от събития в
Лондон, които запознаха търговци,
ресторантьори, сомелиери и винени
консултанти с българските занаятчийски
вина и хората, които стоят зад тях.

Бургозоне в Корея

В края на месец Април, вината на Шато
Бургозоне бяха представени успешно на
най-голямото изложение на вина и
алкохолни напитки в Южна Корея.
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Бургозоне в Лондон

Бургозоне представи вина от Северна
България (Дунавската равнина) и повечето
професионалисти бяха впечатлени, че в
България правим и хубави бели вина.
Повече информация в статията тук.

 

 

Бургозоне в Финландия

Българското посолство в Хелзинки бе
домакин за първи път на голямa дегустация
на повече от 10 български винарни. В това
успешно първо издание взеха участие
представители на ALKO и експерти по вино.
Всички участници бяха много щастливи да
научат за новото поколение български
винопроизводители, както и да открият
висококачествени български вина.

Другите за нас

Високи оценки вината ни получиха от
известни винени блогари. Статиите можете
да прочете тук:

Bg.wine.blogspot.bg
Encore En Boisson

http://bit.ly/Burgozone-London
http://bgwine.blogspot.bg/2017/03/chateau-burgozone-chardonnay-2015.html?spref=fb
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Contacts
Burgozone Ltd
124 V/A Tsar Boris III
Blvd., 1612 Sofia,
Bulgaria
Тел.: +359 856 81 72
Еmail:office@burgozone.bg

Cellar: 
Oryahovo 3300,
Vratsa Region 
Bulgaria
Тел.: +359 973 588 44; 
+359 882 038 622;
Еmail:info@burgozone.bg

Follow us on Facebook and Twitter:
www.facebook.com/burgozone
www.twitter.com/Burgozone
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