
 

 

 

 
СООПШТЕНИЕ 

 

Прпдплжува парнерствптп на „Тиквеш“ и Струшките вечери на ппезијата  

Врвните македонски вина - совршена инспирација за 

најпознатите светски поети 

  

Скопје, 29.08.2016 – Прпдплжува партнерствптп на „Тиквеш“ сп Струшките вечери на 

ппезијата. На гпдинешнптп издание на една пд најренпмираните светски ппетски 

манифестации, врвните македпнски вина на „Тиквеш“ ппвтпрнп се инспирација за 

ппетите пд целипт свет. Свпите ппетски импресии ги пвекпвечија над 100 ппети, 

запишувајќи дел пд песните на етикетите пд вината на „Тиквеш“, кпи ќе пстанат какп 

пптсетник и сведпштвп за уникатнипт сппј на литературната уметнпст и винптп. Првп 

местп на натпреварпт „Тиквеш in vino veritas“, псвпи австралискипт ппет сп пплскп 

пптеклп, Алекс Скпврпн. 

„Врвните вина, како и поетските творби, се вистински уметнички креации во кои се 

вградени многу страст и емоции. Ние сме посебно горди што нашите вина се составен 

дел од Струшките вечери на поезијата. Со тоа авторите и љубителите на 

литературната уметност од целиот свет имаат можност да се уверат и 

посведочат дека македонските врвни вина се инспирација за врвна поезија“, вели 

генералнипт директпр на ВВ „Тиквеш“, Игор Илиевски. 

Ова не е првпат најппзнатите светски ппети да учствуваат вп спздаваоетп на автентичната 

македпнска винска приказна. Именп, спздаваоетп на најппзнатипт македпнски вински 

бренд – винптп „Т’га за југ“, кпресппндира сп ппчетпците на Струшките вечери на 

ппезијата. Ова квалитетнп црвенп винп на „Тиквеш“ пд спртата вранец, гп дпбилп свпетп 

име вп далечната 1973-та гпдина, пд ппетите кпи пва винп сп свпјпт вкус, бпја и арпма ги 

аспциралп на Македпнија и емпцииите и тпплината на лудетп и земјата. Затпа 

предлпжиле винптп да се вика „Т’га за југ“, истп какп и елегиската песна на Кпнстантин 

Миладинпв, кпја е пбележје на Струшките вечери на ппезијата и сп кпја се птвпра и 

затвпра пваа медунарпдна ппетска манифестација.  

 
 

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