
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРИЈАТЕЛИТЕ НА ВИНАТА НА ТИКВЕШ

„Тиквеш“ на Виноскоп
Промоции на Врвното од Македонија
Макфест и „Обливион“ на Калиопи 
поддржани од „Тиквеш“ 
Alexandria Cuvée црвено - Вкусови и ароми 
преточени во неповторливо искуство

Култот кон виното и жената е темата на нашиот календар за 2010 година. Нашето заштитно 
лице, преубавата Николина Пишек, одлично го отслика овој култ. Врз основа на концепт и 
организација на Идеа +, снимањето траеше три дена, а во екипата, меѓу другите, беа и 
фотографот Боро Рудиќ, сценографот Симон Апостолски и костимографот Александар 
Ношпал.  
Култот кон виното е неразделно поврзан со убавите жени. Тие се негови свештенички, 
одгледувачки и заштитнички. Жените кои живеат за виното ги знаат сите негови моќи, 
неговата сила и неговата тајна. Тие ги знаат мистериите на виното и знаат како да го 
одгледуваат за да тоа биде магичнo искуство, најголема алхемичарска тајна. 
За нас, виното и жената се едно, нераздвојни како двете страни на паричката. Страсни, 
моќни, сензуални, силни, нежни и грижливи, истовремено неодоливи жени кои зрачат со 
страст за животот и славење на постоењето. 
Магијата продолжува со календарот за 2010 година!  

Магијата продолжува!  
Календар 2010 со Николина Пишек
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Виното, како и луѓето, е нераскинливо поврзано со поднебјето во 
кое вирее и со вековната традиција и култура.
А нашето поднебје е поврзано со култот кон Дионис, култот на 
обожување на виното… на страста, на магичното предавање на 
моќта на виното, на неговото одгледување и издигнување. 

Истовремено, виното е секогаш поврзано со убавите жени. Токму 
тоа беше темата со којашто го одбележуваме почетокот на новата 
година промовирајќи го календарот за 2010 година. 

Нашата винарница продолжува по патот на убавите нешта... Ги 
поддржавме значајните музички настани кои поминаа во убава 
атмосфера, љубителите на нашите вина ги наградивме со 
можности за дегустации во кафулињата и рестораните, а Врвното 
од Македонија го промовираме ширум светот.

Уживајте во новогодишната трпеза со нашето врвно вино – 
црвеното Alexandria Cuvée.

Промоции на Врвното од Македонија
Нашите вина ги освојуваат вкусовите 
Многубројни гости во автентичниот амбиент на винотеката Темов во Старата скопска чаршија имаа неповторливо винско искуство. 
Беше организирана Недела на вината на „Тиквеш“, како можност за уживање во неповторливите вкусови и ароми на нашите вина од 
серијата на Alexandria Cuvée, Temjanika Special Selection и Chardonnay Limited Edition. Не е лесно да се одбере еден од повеќе магични 
вкусови. Но, на присутните им помагаше наш, искусен сомелиер. Со винотеката Темов беа договорени промотивни цени на вината. 

Убавината на вината од серијата Alexandria Cuvée им беше достапна и на вработените во тутунската индустрија во Врање. 
British American Tobacco организираше „Family day“ за вработените, а покрај забавната програма и различните спортски активности, 
тие имаа можност да ги дегустираат вината Alexandria Cuvée.
Поради големиот интерес, и во иднина ќе организираме вакви и слични промотивни настани.

Врвните вина на „Тиквеш“, освен кај нас и во регионот, се 
промовираат и на пазарите ширум светот со цел на љубителите на 
висококвалитетното вино од целиот свет да им се открие нов, 
уникатен вкус. Една таква промоција се одржа на 5 ноември, во 
хотелот Mayfair во Лондон. Првенствено беа промовирани вината 
од серијата Alexandria Cuvée. Беа поканети сите увозници на вино 
од Велика Британија заради презентација на карактеристиките на 
вината на „Тиквеш“ и пласман на нашите вина на тамошниот пазар 
кој важи за еден од најпребирливите и претставува мерило за успех 
во винскиот свет. На промоцијата присуствуваа и претставници на 
Македонската амбасада, на важни вински здруженија и сл.

Промоциите на Врвното од Македонија продолжуваат да се 
организираат во еден поинаков, иновативен дух. На крајот 
на ноември „Тиквеш“ започна на еден нов, креативен начин 
да го привлекува вниманието на љубителите на врвното 
вино. Во поголемите маркети во Скопје беа ангажирани 
пантомимичар и beatboxer кои со своите креативни 
изведби го поттикнаа интересот на посетителите на 
маркетите насочувајќи ги кон полиците на „Тиквеш“ каде 
што секој избор на вино е вистинскиот. Наскоро овие 
промоции ќе продолжат и во маркетите низ Македонија.



Културни настани 
Макфест и „Обливион“ на Калиопи поддржани од „Тиквеш“

„Тиквеш“ се претстави на 
интернационалниот саем Виноскоп 
Атрактивен штанд и многу гости 

Врвното од Македонија секогаш ги придружува врвните 
нешта. Нашето вино е неразделно поврзано со нашата 
традиција и култура. Вистинските вредности секогаш ја 
имаат поддршката на „Тиквеш“. Оваа година ја препознавме 
потребата за продолжување и поддржување на една наша 
традиција и национална вредност и одлучивме да бидеме 
покровители на музичкиот фестивал Макфест. Нашето 
врвно вино е идеално во комбинација со врвна музика. Во 
тој дух, нашата винарница годинава беше покровител и на 
концертната промоција на новиот албум на големата 
музичка ѕвезда Калиопи. 
Во убава и опуштена атмосфера, многубројните посетители 
на Макфест и фановите на големата музичка ѕвезда 
Калиопи имаа можност да ги дегустираат нашите вина. Во 
кафулињата и рестораните во градот-домаќин на Макфест, 
Штип, се одржаа повеќе промоции на нашите вина, на 

коишто задолжително присуствуваа нашите обучени 
сомелиери. Завршната фестивалска вечер беше крунисана 
со забава на којашто гостите уживаа во префинетиот вкус на 
Alexandria Cuvée. Во истиот период учествувавме на 
штипската Пастрмајлијада, со штанд на кој бесплатно се 
служеа нашите вина.  
Alexandria Cuvée беше официјален пијалак и на свеченоста 
по повод промоцијата на албумот „Обливион“ на Калиопи и 
на светски познатиот музичар Един Карамазов, во 
Македонската опера и балет. Таа вечер целата естрадна 
елита беше собрана на едно место. За време на 
концертната промоција, Калиопи им се заблагодари на 
своите покровители, меѓу кои е и нашата винарница, 
„Тиквеш“. По завршувањето на концертот, во фоајето се 
одржа конференција за новинарите, на којашто беа 
дегустирани вината на „Тиквеш“. 

Многубројни посетители го посетија нашиот штанд за 
време на интернационалниот саем Виноскоп, што се 
одржа од 15 до 18 октомври на кејот 13 Ноември и на 
плоштадот Македонија, под покровителство на Град 
Скопје. На Виноскоп се претставија триесетина винарници 
од земјава и странство. 

Штандот на „Тиквеш“, кој специјално беше направен за 
оваа намена, се простираше на површина од 160 м� и со 
својот модерен стил и атрактивен изглед го привлекуваше 
вниманието на секој посетител на саемот.

Нашата винарница, за да ги задоволи вкусовите на сите 
консументи, беше присутна со сите вина од своето 

производно портфолио. Посетителите најмногу ги бараа 
вината од најновата серија Alexandria Cuvée, што освен на 
врвниот вкус, веројатно се должи и на рекламната 
кампања која беше во тек во истиот период.
  
Повеќе музички групи од земјава и од странство ги 
забавуваа посетителите на саемот, меѓу кои галичката 
група „Мајовци“, етно-составот „Баклава“, Јаков 
Дренковски, Ристо Самарџиев, Пламенка Трајковска и 
други групи од Шпанија, Италија, Полска и Романија. 
  
Нашата винарница го помогна настапот на групата 
„Синтезис“, што придонесе задоволството на сите 
присутни да биде уште поголемо. 



Вкусови и ароми преточени во неповторливо искуство

www.tikves.com.mk

Црвеното Alexandria Cuvée е моќно вино со силен и зачинет вкус кое одлично 
соодветствува во секакво дружење, свечени моменти и прослави. Единствено, 
препознатливо по спојот на различните вкусови и ароми, преточени во 
неповторливо хармонично искуство.  

Оваа мешавина од вкусови и ароми го содржи најдоброто од сортите Vranec, 
Merlot и Cabernet Sauvignon. Интензивната рубин црвена боја е одраз на 
спецификите на овие сорти. Во неа се вткаени сложените ароми на црвеното и 
црното овошје, на црешите и вишните, на сливите, на малините и капините, 
како и нијансите на сушен тутун, чад, црн пипер и цимет. Ваквото интензивно 
доживување на вкусови и ароми кај нас е присутно од 2006 година.

Црвеното Alexandria Cuvée ја одразува свежината на ноќното ладење на 
грозјето, на 4 степени Целзиусови, непосредно после бербата, и топлината на 
ферментацијата и мацерацијата на 25 степени Целзиусови. Својот вкус ова 
вино го добива постепено зреејќи во текот на две години, во дабови буриња и 
не’рѓосувачки челик. Силниот и зачинет вкус се заокружува со мешање на 
сортите непосредно пред полнењето.

Ова вино е одлично во комбинација со телешко и свинско месо на скара, како 
и со тврди сирења. Се послужува на температура од 14 до 16 степени 
Целзиусови.

На здравје!


