Гроздоберът в Шато Бургозоне продължава. Нашите технолози
взимат проби от всеки сорт, правят се лабораторни анализи за
захарно съдържание, титруеми киселини и PH. Опитват се мъстите
за да се определи точния момент за брането на всеки сорт и
парцел. След това лозарите влизат в набелязаните блокове и
започва ръчното прибиране на реколтата.
Гроздоберът е от особена важност за всеки винопроизводител. Това
е най-хубавия момент, в който се берат плодовете от усиления и
тежък труд през годината, с ентусиазъм и трепетно очакване, за да
се превърнат в бели, розови и червени искрящи, ароматни вина,
които ще присъстват в празници и делници на нашата трапеза.

Какво се случи през последните
месеци на 2018?
Новите бели блендове на Бургозоне
Нашите почитатели вече могат да се
насладят на дългоочакваните нови
бели вина:
○ Fort Burgozone Chardonnay and
Muscat
Форт Бургозоне Шардоне & Мускат
препоръчваме за горещите летни дни. Този нов
купаж съчетава най-известния сорт Шардоне с
един от най-старите Мускат и носи експлозия
от вкусове доминиращи от тропически плодове
и бели цветя. Елегантният му вкус и свежест го
прави чудесен добавък за средиземноморска
кухня или към аперитив. Бъдете сред
първите, които ще се насладят на този нов
продукт като го поръчате от нашия сайт на
следния линк.

○ Cuvée Blanche Eva by Burgozone
Бургозоне отбелязва поредния специален
повод в историята си като създаде
неповторимия купаж от Шардоне, Вионие и
Мускат. Иконическото вино Кюве Ева е новото
престижно вино на Бургозоне което
препоръчваме за специални поводи. Неговият
златист цвят и наситен аромат на жасмин и

акация, облети в билков мед и бял шоколад ще
събуди сетивата ви и ще остават незабравим
спомен от вкуса си. Очайквайте в близките
седмици в сайта ни.

Спонсорство в кампанията
„Аз съм българка“
Като поддръжник на традициите, Бургозоне
стана официален партньор на проекта „Аз
съм българка“. Идеята за него е вдъхновена
от Радослав Първанов, който е запечатал
във великолепни фотографии красиви
млади българки в традиционно народно
облекло. Повече информация тук.
Нов фирмен магазин на Бургозоне в
Плевен
През месец май Бургозоне отвори нов
фирмен магазин в гр. Плевен.
Почитателите на хубавото вино могат да се
насладят на финия и мек вкус на вината ни.
По повод отварянето на магазина можете да
се възползвате от специални отстъпки и
намаления.
Адрес: гр. Плевен бул. Русе 35 в близост до
х-л Балкан и Медицински университет
Работно време:
Понеделник - Петък: 11:00ч. - 19:00ч.
Събота: 09:00ч. - 14:00ч.
Неделя: почивен ден

Участия на Бургозоне
Бургозоне на Prowein 2018
Тази година Бургозоне участва в найпрестижното международно винено

изложение ProWein в Дюселдорф, на което
присъстваха над 60 000 посетители от 64
държави. Изложението дава възможност за
срещи с дългосрочни партньори, както и за
установяване на контакти на нови пазари.
Бургозоне представи новата си реколта 2017
бели вина и за пореден път се утвърди като
качествен производител. Надяваме се чрез
това изложение българските вина да
завоюват нови пазари!
Успешно приключи председателство
на ЕС в България
За България е гордост, че бе домакин на
председателството на Европейския Съюз. В
тази връзка Бургозоне имаше привилегията
да вземе участие в презентацията проведена
в Брюксел, по време на която представихме
своите вина, които присъстват на
белгийския пазар от седем години.
Бургозоне подкрепи посолството ни в
Белгия на работен обяд, на който
присъстваха посланиците на държавитечленки на ЕС в Брюксел и министърпрезидента на Федерация Валония-Брюксел
г-н Руди Демонт, който се състоя на 18-ти
юни. На събитието гостите опитаха
висококачественото бяло вино Шато
Бургозоне, което получи възторжени
оценки.
Бургозоне на тазгодишното
изложение Винария 2018
Българското изложение на
винопроизводителите „Винария“, което се
проведе в гр.Пловдив, събра множество
почитатели на виното, професионалисти от
бранша и сомелиери. Това бе чудесна
възможност за Бургозоне да обмени опит и
да намери своето място сред
професионалистите. Зарадвахме феновете
си с нашите нови бели реколти и успяхме да
затвърдим признанието на публиката.
Участие на Бургозоне в
международно изложение в Черна
гора
Бургозоне участва в едно от най-големите
винарски събития на балканския регион –
„Вино салон Monte Vino 2018“, като с
гордост споделяме, че бяхме единствен
представител от българска страна сред
богатия избор от местни производители.
Събитието се проведе под егидата на

Националната асоциация на сомелиерите и
виното на Черна гора. Наш специален гост
бе посланикът на България в Черна гора,
който високо оцени нашите превъзходни
вина.
Черноморски форум на
винопроизводството 2018
За втора поредна година Бургозоне участва
в Черноморския форум на
винопроизводството 2018, който се състоя
от 27 до 29 юни в гр.Варна, на курорта
"Златни пясъци". Събитието се провежда
под патронажа на Международната
организация на лозарството и
винопроизводството. На него присъстваха
представители от двадесет държави. ЧВФ е
действаща платформа за международно
сътрудничество. За първите четири години,
в различни мероприятия на форума, са
взели участие около 1500 души от повече от
400 компании и организации.
В знак на доброто си гостоприемство по
време на Черноморския форум Бургозоне
организира специална вечеря за гостите на
форума, на която те имаха удоволствието не
само да опитат български ястия съчетани с
чудесните ни вина, а и да се насладят на
традиционните за страната ни нестинарски
танци.

Награди на Бургозоне
Шардоне барик с пореден медал от
Швейцарския конкурс
За пореден път нашето Шардоне барик бе

класирано сред отличените вина на
престижния международен конкурс
"International Wine Award Zurich 2018",
който се проведе в Швейцария и получи
сребърен медал. Тази награда, заедно с 91
точки от Wine Enthusiast, Best of Show и
златен медал на Mundus Vini, демонстрира
последователността в качеството на вината
Бургозоне. Каним ви да опитате това
незабравимо вино и да станете един от
многото му почитатели.
Бургозоне с приз за „най-доброто
вино“, 3 златни и 2 сребърни медала
На петото издание на Черноморски форум
Бургозоне получи три златни медала за
великолепните: Шардоне, Вионие, Каберне
Совиньон; както и два сребърни за: Розе и
Мерло х Каберне. Совиньон Блан бе
удостоен със златен медал и специалния
приз „Най-добро вино“. На форума
присъстваха професионалисти и
почитатели на виното, за да се насладят на
превъзходните вина от Русия и Кавказ до
Балканите. Форумът бе посетен от консула
на Русия във Варна, от представители на
посолството в София, от делегация на OIV,
както и от Съюзът на енолозите.
Мероприятието бе отразено от родни
журналисти и телевизии, включително
БНТ, присъстваха представителят на ИТАРТАСС за България и други медии.
„Социално отговорно предприятие“
Обединени бизнес клубове (ОБК) изразиха
своето признание към Бургозоне с
номинация в категорията „Социално
отговорно предприятие“ на втората
Балканска Конференция на МСП, която се
проведе в хотел Хилтън в гр.София. На
събитието присъстваха над 500
предприемачи.
Награда от Полския бял винен
международен конкурс
Горди сме да съобщим, че нашето шардоне
„Шато Бургозоне“, реколта 2016, спечели
сребърен медал на първото издание на
Полския бял винен международен конкурс,
организиран от полската сомелиерска
асоциация. Нашето Шардоне е
единственият медалист от България, наред
с другите щастливци от Италия,
Калифорния и Южна Африка.

Публикации с Бургозоне
Японската писателка Санна споделя
за силата на българските вина и
винения туризъм
След посещението си във винарна ни,
японската писателка Санна, споделя в своя
статия възхищението си от България и за
нарастващата тенденция към развитието на
винения туризъм у нас. Любимото вино на
писателката е Ирис от колекционната ни
серия, който я грабва с изящен баланс на
нежна трапчивост и гладък танин.
Прочетете цялата статия на български
преведена от японски тук.
Мисия: Български вина в САЩ
Рейчъл Липман и Амбър Рил разказват в
интервю за посещението си в България и
избата на Шато Бургозоне. Рейчъл, която е
четвърто поколение винопроизводител в
“Loew Vineyard” споделя своето възхищение
от тероара на региона и великолепното ни
Пино Ноар. Амбър Рил е сертифициран
сомелиер и дава висока оценка на нашето
Шардоне и Каберне Фран. Двете са
единодушни, че скоро България ще заеме
стабилно място на световния пазар и ще се
утвърди като винен регион. Прочетете
цялото интервю на английски тук.
Каролин Гилби споделя

впечатленията си за Бургозоне в
новата си книга
Известаната писателка Каролин Гилби MW
представя Бургозоне в последната си книга
„The wines of Bulgaria, Rumania and
Moldova“. Бургозоне се цитира като: „една
от винарните в България, които са
демонстрирали последователност в
продължение на няколко години,
установили са забележително присъствие и
репутация и впечатляват с надминаването
на границите на качеството“. От Бургозоне
високо ценим признанието.
Бургозоне сред „топ оценените
изби“ в доклад на американски
журналисти за България
В началото на лятото Бургозоне посрещна
двамата американски журналисти от
„International Wine Review“ Михаел
Поташник и Доналд Уинклер. Това бе нова
възможност да представим нашите вина,
нашия терорар и философията ни! В
доклада си, който пишат след посещението
си те се възхищават на вината ни и са
впечатлени от усилената работа и
резултатите, които сме постигнали.
Интервю от С. Маринов в руско
списание
След успешното навлизане на руския пазар
и брилянтните успехи на Черноморския
форум тази година, Бургозоне попадна в
полезрението на руската публика. Руско
издание публикува интервю със Стефан
Маринов. Пред журналистката Людмила
Кривомазова той споделя за историята и
семейните ценности, постигнатите успехи,
разказва за философията на винарната и
тероара на региона. Цялото интервю
можете да прочетете на руски тук.

Какво предстои до края на 2018?
Нов сайт на Бургозоне
Уеб сайтът на Бургозоне изцяло променя
своя облик. Новите модни тенденции в
дизайна, развитието на технологиите и
стремежа си да имаме един свеж и

младежки вид ни потикнаха да потърсим
промяна. След много усилия и труд съвсем
скоро нашите фенове ще могат да посетят
новият ни сайт, който ще е олекотен,
семпъл и стилен. До края на годината
очаквайте нашия нов сайт!
Представяне на международни
изложения
Бургозоне ще участва в 15-то издание на
Международния панаир за МСП в Китай
(CISMEF) което ще се проведе между 10-ти
и 13-ти октомври в Гуанджоу, Китай.
Използваме тази възможност за да
разширим пазара си на изток и да
затвърдим позициите си на китайския
пазар.
Представяне на Бургозоне на
DiVino
По време на осмото издание на Ди Вино
което ще се проведе между 23 и 25 ноември
в София, Интер Експо Център, Бургозоне
ще представи най-новите си реколти и вина.
Изложението е възможност да запознае
широката публика със качествените ни вина
и да зарадва нашите клиенти с нови
продукти. Очакваме ви!
Предстоящи червени вина от нови
блендове
С настъпването на есента очаквайте и найновите ни вина от сериите селекшън,
премиум и колекшън. Очакват ви приятни
изненади, така, че не пропускайте да
опитате най-новото, специално подготвени
за най-големите фенове на виното.

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
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