С настъпването на зимата очакваме с нетърпение коледните и
новогодишни празници. Навън прехвърчат снежинки, пеят се
коледни песни, камината е запалена, а на трапезата слагаме найвкусните ястия съчетани с великолепни вина. Насладете се на
нашите вина от серията Премиум и Колекшън с Вашето семейство
или по време на корпоративните тържества. Наздраве с Бургозоне!

Какво се случи с Бургозоне през последните месеци?
♦ Успешно приключи гроздоберът!
Гроздоберът в Бургозоне премина успешно. Тазгодишната кампания удари
два рекорда: за най-ранен и най-дълъг гроздобер (започна на 20 август и
продължи 50 дни). Гроздоберът е от особена важност за всеки
винопроизводител. Това е времето, когато берем плодовете на усиления и
тежък труд през годината. В трепетно очакване сме гроздовете да се превърнат
в бели, розови и червени вина.

♦ Нов уебсайт на Бургозоне
Продължава работата по обновяването на сайта ни. За неговия модерен облик
участват най-добрите дизайнери и професионалисти.
Добавихме много полезна информация, подкрепена с много снимки, които
нямаме търпение да споделим с вас. Очаквайте стартирането на новия сайт
съвсем скоро!

Участия на Бургозоне
♦ Превъзходните вина на Бургозоне на Di Vino
Бургозоне взе участие на най-престижното винено изложение в България – Di Vino.
Посетители и изложители имаха възможност да се запознаят с последните тенденции и
да обменят опит с колеги от бранша.
На многобройните професионалисти и колеги представихме за първи път и купажните
ни вина – МерСи и Шардоне & Muscat, които получиха високи оценки за качеството си.

♦
Винен клуб „The wine
приветства Бургозоне!

inside”

Бургозоне бе специален гост на винен клуб
„The wine inside“. Тема на сбирката бе
новите бели блендове – Форт Шардоне &
Мускат и Колекшън Бургозоне Кюве Ева
2017. Представени бяха Шардоне барик
2016 и други великолепни вина от реколта
2017.
В специално интервю управителят Биляна
Маринова разказа пред любопитната
публика за историята на избата и
уникалния тероар на региона. Цялата
статия можете да прочетете тук.

♦
Вината на Бургозоне под
прожектора на винен магазин Enjoy
wine
Виненият клуб на ценителите на хубавото
вино „Enjoy wine” избра Бургозоне за свой
специален гост за дегустацията си през
декември.
По време на събитието нашите вина бяха
представени пред професионалисти и
любители,
подкрепящи
българските
производители.

♦ Бургозоне на сцената на джаза
Сцената на клуб „Public Live” приветства
вината на Бургозоне, заедно с джаз
музикантите от група 4th Edition. Гостите се
радваха на добро настроение, поднесено от
Бургозоне,
което
младите
джаз
изпълнители допълниха.

♦
Винена вечеря в ресторант
„Graphite” с вината на Бургозоне
Ресторант „Graphite” организира вечеря за
почитателите на хубавото вино и вкусните
ястия, на която се опитаха вината на
Бургозоне. Шеф Александър Драмов
поднесе на гостите четиристепенно меню,
което съчета с неповторимите вина от
серията Шато Бургозоне и Колекшън. Още
веднъж доказахме на нашите почитатели,
че всяко изтънчено ястие се допълва от
изискано вино.

♦ Дегустация на вина на Бургозоне в
Метро - Москва
Бургозоне насочва поглед към Русия като
нов обект за търговски отношения и
предприема стъпки към привличането на
ценители на виното със серия дегустации.
Метро – Москва бе платформа, където
представихме вината си от серията Шато
Бургозоне. Почитателите на качественото

вино опитаха Шардоне, Вионие, Каберне
Фран и Пино Ноар, които са на специално
промоционално предложение.
♦ Бургозоне в Китай
кръстосва континенти
и
морета!
През
За
пореден
път
Бургозоне
октомври взехме участие в 15-то издание на Международния панаир за МСП
в Гуанджоу (CISMEF), а през ноември в Interwine China което
е
най-старото
и
голямо професионално изложение за вино в Китай. Това бе чудесна възможност
да представим новите ни реколти на китайските ни фенове,
а
вината
ни
привлякоха вниманието на китайските медии, които взеха интервю от нашия
партньор.

♦ Розе от Бургозоне плени Мис Азия
Розе „Adeline” бе спонсор на тържествената церемония
по
откриването
на
„Asia Powerboat Association”, която се проведе в Хонг Конг. „Adeline” от Бургозоне
възхити гостите и впечатли невероятната Мис Азия с изтънчения си вкус. Розе
“Adeline” е произведено
в
лимитирана
серия, специално за китайския пазар.

Награди на Бургозоне

♦ Сребърен медал за най-новото ни
вино
С първата си поява на пазара нашето
ексклузивно вино Ева грабна първия си
медал на международния конкурс „Mundus
Vini“. EВА е бяло кюве, с модерна визия,
произведено в лимитирана серия от 2574
бутилки, ръчно запечатани с френски
восък. Неподражаемите му качества бяха
забелязани от журито, които го наградиха.
♦
5 звезди за
българско вино

изключителното

Вината на Бургозоне бяха наградени с найвисокия
5-звезден
рейтинг
за
„Изключителни
български
вина“
в
последното издание на каталога „Български
вина за 2019“. Наградените вина са от серия
Колекшън – Ирис Съзидание червено 2015
и Кюве Филип 2015.

Публикации с Бургозоне
♦
Бургозоне
фотосесия

вдъхновител

за

Фотографът и приятел на Бургозоне Радослав Първанов, направи последната си
фотосесия сред лозята на Бургозоне. В
екипа му присъства и фолклорния модел
Росица. Радослав избра да направи това в
един от най-важните моменти за нас –
гроздобера!
Красивата природа, Дунавската равнина и
ширналите се лозя го впечатлиха силно,
доказателство за което са невероятните му
снимки.
Радослав изрази своето възхищение от
посещението си в своя сайт. Цялата
статията за фотосесията по време на

гроздобера в
прочетете тук.

Бургозоне

можете

да

♦ „Ключът към успеха“ със Стефан
Маринов по телевизия Евроком
Стефан Маринов споделя в интервю пред
зрителите на предаването „Ключът към
успеха“ по телевизия Евроком за семейния
бизнес и научния подход във винарството.
Той разказва още как се прави качествено
вино, предизвикателствата да се задържиш
на световния пазар. В заключение г-н
Маринов разкрива, че ключът към успеха е
огромното желание българското вино да
получи международно признание, което
заслужава. Най-ценната награда и найголемият успех е, че марката Бургозоне е
разпознаваема в страната и чужбина;
хората ни имат доверие. Цялото интервю
можете да видите тук.
♦ Руско винено издание със статия
за „Бургозоне“
Руското информационно издание за вино
„Wine Weekly” публикува статия във връзка
с посещение на винени експерти и
журналисти от Русия в България по линия
на Черноморския бизнес форум. По време
на визитата гостите останаха очаровани от
нашата изба, лозята и история на
винарната, която започва началото си още
от древността, с изграждането на римския
път Виа Иструм. Многобройните ни медали
и отличия, които са знак за отличното
качество на нашето вино ни отвориха врати
към руския пазар. Радостни сме да обявим,
че вече можете да намерите вината ни в
руските BILLA и METRO. Статията на
руското издание можете да прочетете на
следния линк.

Какво предстои през 2019?

♦Нови предложения от Бургозоне
- Форт Бургозоне Шардоне & Мускат;
- Форт Бургозоне МерСи;
- Шато Бургозоне Есперанто;
- Розе от Пино Ноар.
Форт Бургозоне Шардоне & Мускат е
ново предизвикателство за нашата винарна.
Този купаж има изтънчен вкус и качества и
е подходящ за всеки повод. Шардоне и
Мускат са най-разпознаваемите сортове в
света. Шардоне & Мускат е идеалното вино
за аперитив и предястия. Очаквайте скоро в
сайта ни!
Форт Бургозоне МерСи е великолепно
съчетание от плътния вкус на Мерло и
ароматната Сира. След множество опити
намерихме перфектния баланс на тези два
противоречиви сорта и ги обединихме в
експлозивен и свеж вкус. Можете да
комбинирате МерСи с месни ястия.
Шато Бургозоне Есперанто е поредното
вино
на
Бургозоне,
което
е
със
знаменателно значение за нас. Името си
получава от близкия до винарната остров
Есперанто, на река Дунав. Есперанто е
купаж от Марселан и Каберне Фран, които
му придават плътност и добре изразена
плодовост с леки пикантни нотки.
Есперанто е чудесен избор за студените
зимни вечери и празници.
Ексклузивно розе от Пино Ноар –
Нашите технолози предприеха ранно бране
на Пино Ноар за да направят свежо,
бледорозаво и хармонично розе! Както
знаем, Пино Ноар е най-трудният за
отглеждане сорт и най-скъпо продавано
вино в света. Розето от Пино Ноар има
неповторим вкус и свежест. Можете да го
опитате и да се насладите на качествата му
идната пролет.

Скъпи приятели,
Желаем весело посрещане на коледните и новогодишни празници. Нека празниците
Ви донесат щастие, радост и успехи! Весели празници с чаша вино от Бургозоне!

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

