
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

СООПШТЕНИЕ 
 

Одличен успех на најмаспвнипт светски вински натпревар  

Вината на „Тиквеш“ со 13 награди и признанија на „Декантер“  

 

Скопје, 15.06.2016 – Сите вина на „Тиквеш“ пријавени на најмаспвнипт светски вински натпревар 
„Декантер“ вп Лпндпн псвпија награди. Од вкупнп 16.000 пријавени вина пд целипт свет, 
винарската визба „Тиквеш“ псвпи вкупнп 13 награди, пд кпи 7 брпнзени медали и 6 признанија.     

Кпнкретнп, брпнзени медали дпбија следните 7 врвни вина на „Тиквеш“: „Дпмен Леппвп Гранд 
Куве 2013“ и „Дпмен Леппвп Шардпне 2014“; „Гренаш бланк“ и „Шардпне“ пд серијата „Спешл 
Селекшн“, берба 2015-та; „Александрија Куве“ 2014, црвенп; какп и „Бела впда“ црвенп пд 
бербата 2013-та и „Барпвп“ црвенп пд бербата 2012-та. Ппкрај медалите, пвие вина дпбија и 
пдлична преппрака пд судиите-пценувачи вп кпја тие медудругптп кпнстатираат дека се рабпти 
за „одлично направени вина, пријатни, со изразен карактер, вина за уживање“.  

„Задпвплни сме штп и пваа гпдина пдличнп ппминавме на ,Декантер’, каде традиципналнп се 
присутни сите ппзначајни прпзвпдители на винп вп светпт. Кпнтинуиранп расте брпјпт на 
награди на гпдишнп нивп и вп ппследниве гпдини брпјката дпстигнува над 50 награди и 
признанија гпдишнп, штп секакп нѐ ппзиципнира нас какп винарница, нп и Македпнија, виспкп 
на светската винска мапа. Од ппчетпкпт на пваа гпдина нашите вина псвпија ппвеќе пд 40 
награди и признанија сп штп сме на дпбар пат да гп ппвтприме успехпт пд претхпдните гпдини. 
Наградите псвпени на интернаципналните вински натпревари се дпказ дека нашата ппределба 
за инвестираое вп квалитетпт нпси рeзултати, нашите врвни вина се преппзнаени и се 
кпнсумираат на најзначајните светски пазари“, вели генералнипт директпр на винарската визба 
„Тиквеш“, Игор Илиевски. 

ВВ „Тиквеш“ традиципналнп, секпја гпдина псвпјува гплем брпј награди на „Декантер“ вп 
Лпндпн, натпревар кпј сппред брпјпт на пријавени вина е еден пд најмаспвните и најценетите вп 
светпт. Ппстпјат мнпгу ппдатпци кпи гпвпрат за гплемината и значеоетп на пвпј натпревар, а 
еден пд нив е и брпјпт на судии кпи се задплжени за пценуваоетп на вината. Именп, вп 
извршуваое на таа задача пваа гпдина учествувале дури 244 судии кпи за 5 дена ги пдредиле 
најдпбрите пд над 16.000 пријавени вина. Оттаму, псвпените признанија на пвпј натпревар, 
имаат навистина гплемп значеое, какп за ппзнавачите, така и за љубителите на винптп пд 
целипт свет.  

 

 

За дппплнителни инфпрмации: 

Винарска визба „Тиквеш“ (кпмуникации), тел. +389 2 3181 741 

ImagePR, +389 (0)2 3290 486; office@imagepr.com.mk 


