
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРИЈАТЕЛИТЕ НА ВИНАТА НА ТИКВЕШ

Уживајте во 
летото со белото 

Alexandria 
Cuvée 

„Висококвалитетното вино е 
како високата мода – нешто 
без кое мислите дека можете, 
но наскоро ви „влегува под 
кожа“. Им благодарам на 
луѓето од Тиквеш што ми 
помогнаа да ја откријам 
тајната на врвните вина“, 
изјави Николина Пишек, по 
повод нејзината промоција 
како заштитно лице на новата 
п р о д а ж н о - м а р к е т и н ш к а 
кампања на „Тиквеш“.

„Тиквеш“ во регионален триумф 
со Николина Пишек
Награди на најпрестижните 
вински манифестации
Награди на најпрестижните 
вински манифестации
Врвните вина Alexandria Cuvée 
промовирани во Косово, Бугарија и Хрватска



Изминатиот период помина во знакот на префинети и убави 
нешта. Мода, стил и вино, награди... Интензивно работевме 
на промоција на врвните вина на „Тиквеш“. Преку серија 
промотивни настани и учество на неколку саемски 
манифестации го промовиравме Врвното од Македонија. Со 
овие активности и ангажманот на Николина Пишек, како 
заштитно лице на новата продажно-маркетиншка кампања, 
влегуваме во триумф на регионалните пазари. А, пазарот и 
релевантните саеми како и досега ги препознаа нашите 
напори и уште еднаш го потврдија и наградија врвниот 
квалитет на нашите вина. Наградите доаѓаат не само од 
регионот, туку и од пазарите со најпрефинет вкус и долга 
традиција во консумацијата на вино. 
Затоа, ова издание на Веритас го посветуваме на успехот, 
наздравуваме со чаша Alexandria Cuvée бело за 
досегашниот успех и за оној што следи.

„Тиквеш“ во 
регионален триумф со 
  Николина Пишек

Познатата хрватска ѕвезда од шоу-бизнисот, која македонската јавност ја 
запозна преку реалното шоу „Операција триумф“, Николина Пишек, е 
заштитно лице на новата продажно-маркетиншка кампања со која нашата 
винарска визба влегува во триумф на пазарите во регионот. Промоцијата на 
соработката се одржа на 22 април во Кавадарци во винскиот подрум кој се 
наоѓа 8 метри под земја. Веднаш по промоцијата наменета за македонската 

јавност, Пишек и тимот од „Тиквеш“ 
заминаа на белградската недела на модата 
„Fashion week - Belgrade“ каде што беше 
промовирана серијата врвни македонски 
вина на „Тиквеш“ - Alexandria Cuvée. 
„Тиквеш“ и годинава како партнер на 
Белградската модна недела како и преку 
спонзорство на прекрасните креации на 
Ана Шекуларац ја покажа поврзаноста 
меѓу виното, модата и женската убавина 
- новиот животен стил на современите 
луѓе.   
 - Ние во „Тиквеш“ сме особено горди 
што приказната за нашите уникатни 
врвни вина може да се раскаже и на 
ваков начин за кој сметаме дека ќе ни 
донесе нови консументи на пазарите 
во регионот. Настанот поврзан со 
модата ни овозможи да ги 
промовираме нашите врвни вина пред публика која знае да одбере со стил и да ужива 
во уникатни доживувања - изјави Ѓорги Петрушев, генерален директор на Винарската 
визба „Тиквеш“.  
- Понудата на винаријата „Тиквеш“ ме изненади, но истовремено ме заинтригира да 
дознаам повеќе за виното. Уште веднаш сфатив дека висококвалитетното вино е 
како високата мода – нешто без кое мислите дека можете, но наскоро ви „влегува 
под кожа“. Квалитетното вино исто како и високата мода е убаво, уникатно, 
безвремено... со еден збор, треба да го пробате за вистински да го доживеете. Им 
благодарам на луѓето од „Тиквеш“ што ми помогнаа да ја откријам тајната на 
врвните вина - изјави Николина Пишек, позната новинарка, колумнистка и 
ТВ-водителка.



Саемско претставување
НАГРАДИ НА НАЈПРЕСТИЖНИТЕ 
ВИНСКИ МАНИФЕСТАЦИИ

Врвните вина Alexandria Cuvée промовирани на пазарите 
во Косово, Бугарија и Хрватска

Во изминатиот период се претставивме на неколку вински саеми. Од 
особено значење за „Тиквеш“ претставува учеството на 
Интернационалниот саем за вино во Лондон, како една од 
најпрестижните вински саемски манифестации. Учеството на 
„Тиквеш“ на Лондонскиот саем станува традиција, ова беше четвртото 
учество по ред. Овде секоја година се промовира и наградува 
најдоброто од најдобрите во светот. Сребрен медал „Best in Class” 
доби нашата Темјаника Special Selection 2008, а бронзен освоија 
Chardonnay Special Selection 2008, Chardonnay Limited Edition 2008, 
Vranec Limited Edition 2006 и Alexandria Cuvée Red 2006. Бронзен медал 
освои и најновото вино од нашата винарија Muscat Otonel 2008, 
коешто за првпат беше промовирано на годинешните саемски 
манифестации и сè уште не е пуштено во продажба. 
На Лондонскиот саем се претставија 1.300 винарии со вкупно 2.500 
вина. На саемот учествуваа и најголемите увозници и дистрибутери за 
британскиот пазар, врвни светски сомелиери, сопственици на хотели 
и ресторани и голем број новинари, а го посетија повеќе од 15.000 
луѓе. 
„Тиквеш“ се претстави и на интернационалните саеми во Нови Сад и 
во Пловдив. На Новосадскиот меѓународен саем за земјоделство кој се 
одржа од 9 до 16 мај, тиквешката лозова жолта ракија од 40% и 45% 
освои златен медал, а од вината со златен медал се закитија Temjanika 
и Merlot од линијата Special Selection, Chardonnay Limited Edition и 
Alexanadria Cuvée бело и црвено. 
Меѓународниот вински саем „Винарија“ во Пловдив се одржа од 18 до 
21 март каде „Тиквеш“ се презентираше заедно со уште 400 други 
излагачи. На саемот беа претставени новите начини на одгледување грозје и подготовка на вина, беа разменети искуства од 
начинот на примената на новите технологии, кои ќе придонесат за уште поквалитетна понуда на винскиот пазар.  

Ергион за добредојде, тиквешка жолта на заминување и Alexandria Cuvée како вино на вечерта, во комбинација со 
гастрономски комбинации и лежерна забава, беше основата на концептот за комплетно уживање на промотивните 
настани кои „Тиквеш“ ги организираше во Приштина, Софија и Сплит. Одбрани гости, јавни личности, дипломати и 
политичари, сопственици на угостителски објекти, како и многубројни новинари беа дел од оние кои имаа привилегија 
да уживаат во „Врвното од Македонија“. Комплиментите за врвните вкусови не изостанаа. Импресиите запишани во 
Книгата на впечатоци остануваат како трајно обележје на едно време, но и како потврда за тоа што „Тиквеш“ 
секојдневно го прави во полза на вистинските љубители на врвните вина. Секој гостин го одбра својот фаворит меѓу 
Alexandria Cuvée бело, Alexandria Cuvée розе и Alexandria Cuvée црвено. Да се видат задоволни лица е навистина 
неповторливо чувство што го доживеавме во сите земји. 
Сигурни сме дека уживањето на присутните продолжи и дома, со Alexandria Cuvée кое секој гостин го доби за подарок 
на заминување.

Промотивни настани 



www.tikves.com.mk

На свој начин различна - но сепак препознатлива за оние што знаат да ги 
ценат вистинските вредности. Alexandria Cuvée - новата серија врвни 
вина, креација на мајсторите на Винарската визба „Тиквеш“. 

Вината од серијата Alexandria Cuvée се спој на различните вкусови и 
ароми преточени во поинакво, неповторливо хармонично искуство. Овие 
вина се произведени со комбинирање различни сорти грозја, што 
претставува врв и вистинска умешност во винската индустрија. Во овој 
број Ви го претставуваме Alexandria Cuvée бело, а за следните изданија на 
Веритас ги оставаме Alexandria Cuvée розе и Alexandria Cuvée црвено.

Нежното и префинето Alexandria Cuvée бело претставува совршен спој на 
Chardonnay и Riesling. На комбинацијата од француска сорта (Chardonnay) 
и германска сорта (Riesling) во подготовката и додадовме македонска 
нота за уникатно уживање. Секоја од сортите одделно се обработува и 
одделно одлежува шест месеци пред да се помешаат во соодносот кој 
гарантира вистинско задоволство за секој љубител на доброто вино. 
Виното ја задржува свежината на утринската берба на грозјето и е 
одличен избор за летните денови. Во себе  ги содржи овошните мириси и 
вкусови на банана, круша и праска, како и на нотите на расцутени овошни 
цветови од јаболко, портокал и лимон потсетувајќи на вкусот на летото и 
тогаш кога некои овошја не може да се вкусат.
 
Alexandria Cuvée бело се класифицира како квалитетно суво бело вино и 
се карактеризира со избалансирана киселост и долготраен вкус.
Температурата на служење на ова вино е 10 - 12º С. Најдобро се 
комбинира со морски гргеч, школки, бело месо на жар, свежи 
медитерански салати и лесни тестенини во млечен сос. 

Уживајте во летото!

‘

Уживајте во летото со белото 
Alexandria Cuvée 


