Гроздобер 2015
Гроздоберът тази година премина успешно.
Подбрахме ръчно найдоброто грозде, за да
произведем новите ни висококачествени
вина от реколта 2015.
По случай завершването на гроздоберната
кампания, искахме да наградим няколко о т
нашите почитатели. За целта през
последните 5 седмица всеки понеделник
задавахме по 1
въпрос свързан с
винопроизводството. За един о т правилно
отговорилите имаше седмична награда, а
всички останали се включваха автоматично
за голямата награда. На томболен принцип
избрахме Теодор Пасков о т гр.Пловдив,
който спечели Посещение с дегустация в
избата Шато Бургозоне. Честито!

Digital Wine Communications
Conference 2015 в Пловдив
Шато Бургозоне представи своите вина по
време на Дигиталната Конференция за Вино
с участието на над 200 специалиста о т 45
държави. Конференцията е единственото
международно събитие, посветено на
сходството между виното и мрежата,
осигуряващо платформа на днешните
възможности за онлайн комуникации,
свързани с винопроизводителите по целия
свят.

Шато Бургозоне в Швейцария
ǽС клуба на жените в Цюрих
Шато Бургозоне провокира интереса на
членовете на Клуб на жените в Цюрих,
които изслушаха историята му и се
насладиха на представените вина.
ǽВ статия от Vinifer Mundi
Viniferа Mundi - водещ швейцарски портал
за вино публикува статия за Шато
Бургозоне. Виж цялата статия тук.
ǽВ Люцерн
Първо успешно представяне на български
вина в красивия старинен град Люцерн в
престижния хотел Швайцерхов.
ǽНа дегустация в Цюрих
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Първо успешно представяне на български
вина в красивия старинен град Люцерн в
престижния хотел Швайцерхов.
ǽНа дегустация в Цюрих
За пореден път в Цюрих българските вина
привлякоха вниманието на швейцарските
винени специалисти, които оцениха
високо качеството на вината на Шато
Бургозоне и се зарадваха, че те вече
присъстват на местния пазар.
ǽПред винения клуб на BIS
Представянето на вината на Шато
Бургозоне пред швейцарска публика, след
Люцерн и Цюрих, завърши в град Базел
пред Винения клуб на BIS
с голяма
презентация, пoследвана от вечеря с
ястия по български рецепти съчетани с
подбрани вина на Шато Бургозоне.

Cъбития в Китай
ǽБлаготворително събитие в
Пекин
Шато
Бургозоне
участва
в
Международно
благотворително
събитие в Beijing, China
на 11- ти
октомври тази година.
Събраните
средства са предоставени на местните
учители от провинцията Yunnan.
ǽВ град Ханджоу
Заместник-министърът на земеделието
и храните Васил Грудев откри български
павилион в гр. Ханджоу, Китай, където
бяха изложени вината на Шато
Бургозоне.
ǽВ статия от Global Times
Статия за присъствието на българското
вино на китайския пазар представена от
Global Times . Статията и повече
информация тук.
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Поредните фенове на Шато
Бургозоне
ǽОт сферата на спорта
Почитател на вината Бургозоне е топиграчът и капитан на волейболния тим
на Нефтохимик - Бургас Иван Станев.
Разпределителят на бургазлии освен
прецизен в пасовете към съотборниците
си е и прецизен в избора си на хубаво
българско вино.
Поредният
почитател
на
вината
Бургозоне е легендарният баскетболен
деятел Константин Папазов - Тити,
който в момента заема длъжността
председател
на
Националната
баскетболна лига ( НБЛ) за предстоящия
сезон.
Популярен
почитател
на
вината
Бургозоне е и докторът на националния
отбор по футбол Вальо Великов.
Човекът, който лекува родните ни
национали освен хирургически точен в
своята призната професия е и такъв и в
избора си на хубаво българско вино.
ǽХората на изкуството
Следващият почитател на вината
Бургозоне е уникалният разказвач,
публицист, автор на книги и стотици
статии Иво Иванов. Последната му
творба " Кривата на щастието" за
кратко време се превърна в абсолютен
хит на книжния пазар и набързо обра
овациите на родната публика. Освен
изящен писател живеещият в САЩ наш
сънародник е и ценител на изящното
българско вино.
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Представяне на Шато
Бургозоне в Белгия
ǽДегустация в Kortrijk
Наред с най-престижни изби от целия
свят, Шато Бургозоне бе представено на
голямата годишна презентация на един
от най-големите вносители на вино в
Белгия. Изисканата местна публика
оцени високо представените нови бели и
червени вина с което позицията на Шато
Бургозоне
като
първи
и
водещ
представител
на
България
на
фламандския пазар в най-високия клас
вина бе достойно защитена.
Дегустация пред винен клуб в
Брюксел
Вината
бяха
представени
пред
любителския винен клуб в приятна
атмосфера при изключителен интерес за
историята
на
България
и
винопроизводството.
ǽМегавино
На щанда на медалистите от световния
конкурс, Шато Бургозоне представи
петия си последователен златен медал
за своето станало вече класическо
Шардоне.

През следващите месеци
ǽПосетете ни на Дивино
Заповядайте да опитате новите ни
Колекционни вина по време на Дивино о т
2022 ноември в НДК в София.
ǽПодгответе се за празниците
Поръчайте о т сега вашите коледни
подаръци и се възползвайте о т нашите
оферти за корпоративни клиенти с
персонализиран
етикет.
За
повече
информация моля свържете се с нас на тел:
02 856 81 72
или
по
мейл:
sales@burgozone.bg.
За вашите коледни партита поръчайте о т
божествената напитка о т сайта ни
www.burgozone.bg като се възползвайте о т
безплатната ни доставка.
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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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