Какво се случи през втората
половина на 2017
♦ Гроздобер 2017
Реколта 2017 година ще зарадва всички
наши фенове с много добро качество.
Топлата, суха и много дълга есен допринесе
допълнително за фенолната зрялост на
белите
и
червените
ни
сортове.
Дегустационните оценки на вината от
новата реколта потвърждават наложения ни
вече стил, а именно: Свежи, Плодови,
Елегантни и запомнящи се вина.
♦ Участие в събитието SwiSSSoiree
Бургозоне взе участие в събитието
SwiSSSoiree, организирано от Швейцарското
посолство
в
България
и
Българошвейцарската търговска камара. Домакин
з а трета поредна година бе градината на
хотел "Хилтън" в София.
♦ Бургозоне във Варна
Насладихме се на винена дегустация,
придружена от вкусни хапки във VinArt,
едно място с атмосфера и дъх на история, в
центъра на Варна, срещу римските терми.

♦ Бургозоне на международния
панаир по линия на МСП в град
Гуанджоу, Китай
Бургозоне взе участие на щанда на
България по линия на Малките и Средни
Предприятия на Международния панаир в
град Гуанджоу, Китай oт 10 до 13 октомври.
По време на българо-китайския форум
“Един пояс-един път , нашият представител
г-н Хуанг произнесе слово.
♦ Бургозоне на Мегавино-Белгия
Бургозоне подкрепи активно участието на
България като Почетен Гост на найголямото винено изложение в БрюкселМегавино. От 20 до 23 октомври, найцентралният щанд на този най-престижен
винен форум в Белгия, Холандия и
Люксембург
бе
отделен
за
винопроизводителите от България. Това бе
и първо признание за постиженията на
страната ни в тази област, оценка за добре
проведения Световен Винен Конкурс 2017
година в град Пловдив и заявка за успешно
провеждане на Световния конкурс за
Спиртни напитки 2018 г. в Пловдив.
Като един от най-широко представените
български производители, екипът на
Бургозоне проведе различни майсторски
класове, направи многобройни презентации
на вина от различни сортове.
♦ Бургозоне на Интервайн, в град

Гуанджоу
Бургозоне на Интервайн, Китай Между 12 и
14 ноември в град Гуанджоу се проведе
традиционното
винено
изложение
Интервайн. Многобройните посетители
оцениха високо качеството на вината на
Бургозоне.
♦ След Гърция, Бургозоне вече е в
Кипър
След успешния старт през 2016 година в
най-добрите ресторанти на Атина, премиум
и колекционни вина на Бургозоне вече ще
славят българското виноделие и на острова
на Афродита-Кипър.
♦ Успешно представяне на Бургозоне
в Холандия
Вината на Бургозоне разширяват своите
почитатели и вече можете да ги намерите в
Холандия,
където
на
проведените
презентации, тяхното качество беше високо
оценено.
♦ Вината на Бургозоне в Business
Lounge на British Airways в Ню Йорк.
Ако пътувате към Голямата Ябълка,
задължително
опитайте Кот дю Данюб
Пино Ноар на Бургозоне в Business Lounge
на авиокомпанията British Airways.
♦ Нови вина на пазара
Дългоочакваните червени вина, Каберне
фран 2015 и Марселан 2015, от серията
Премиум, от месец ноември са вече на
пазара.

Очаквайте през 2018 година
♦Нов премиум бленд Ева и още
новини
За да отпразнуваме важно събитие,
подготвяме Кюве Ева. Това ще е новата
добавка към семейното ни портфолио и с
нетърпение очакваме да ви запознаем с това
ново вино.
В допълнение, от новата реколта 2017,
Бургозоне ще представи нов червен бленд в
серията Селекшън - нека да е изненада!
♦ Бургозоне в Русия
През 2018 година вината от премиум
сегмента на Бургозоне ще зарадват
почитателите
на
висококачествените
български вина в Русия.
♦ Повече видимост за България в
чужбина
Председателството на Европейския Съюз и
организирането на срещата на Централно и
Източно Европейските страни и Китай
(16+1) през 2018 ще помогнат за имиджа на
България в чужбина.
♦ Промоции
За
приближаващите
Коледни
и
Новогодишни
празници,
Бургозоне
предоставя специална промоциална оферта
на Премиум и Колекционни вина на уеб
сайта www.burgozone.bg
В навечерието на едни от найсветлите празници, пожелаваме на
всички много здраве и успешна 2018
година с хубави вина и прекрасни
изживявания!
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