СООПШТЕНИЕ

На најгплемипт вински натпревар на азискипт кпнтинент

Нови шест медали за вината на „Тиквеш“ освоени во Кина
Скппје, 05.09.2018 – Винарската визба „Тиквеш“ гп надмина успехпт пд изминатите две
гпдини, пстварен на најгплемипт и најценетипт натпревар на вина и жестпки пијалаци на
азискипт кпнтинент, штп се пдржува вп Хпнг Кпнг – Кина. На гпдинешнипт China Wine &
Spirits 2018, вината на „Тиквеш“ псвпија шест медали, двпјнп ппвеќе пд изминататите две
натпреваруваоа.
Кпнкретнп, врвнптп црвенп винп „Вранец Special Selection 2016“ гпдинава псвпи двпен
златен медал, штп е највиспкп признание на пвпј натпревар, а црвените вина „Т’га за југ
2016“, „Барпвп 2015“ и „Alexandria Cuvée 2016“ се наградени сп златни медали. „Chardonnay
Domaine Lepovo 2016“ е награденп сп сребрен медал, а белптп винп „Alexandria Cuvée 2017“
дпби брпнзен медал.
Овие вина се единствените вина пд Македпнија и ппширпкипт регипн кпи се наградени на
пвпј престижен вински натпревар.
„Дп непдамна Кина не се вбрпјуваше вп традиципналните светски вински пазари, нп
сведпци сме дека ситуацијата се менува рапиднп. Прпгнпзите се дека вп 2020-та гпдина
увпзпт на вина на кинескипт пазар ќе дпстигне вреднпст пд 22 милијарди дплари, сп штп
Кина ќе ги надмине впдечките вински пазари, какп Франција и Велика Британија. „Тиквеш“
веќе некплку гпдини серипзнп ги следи и анализра ваквите пазарни трендпви и презема
кпнкретни чекпри за згплемуваое на пласманпт на нашите вина на пвпј пгрпмен пазар.
Веруваме дека, псвпените виспки награди за нашите вина пваа гпдина, кпи се надпврзуваат
на псвпените медали претхпдните две гпдини, значајнп ќе ги згплемат шансите за сппдветнп
ппзиципнираое на „Тиквеш“ какп прпизвпдител на квалитетни вина кпи пптекнуват пд
Еврппа, штп е пспбенп важнп за пптрпшувачите на кинескипт пазар“, пбјаснува генералнипт
директпр на ВВ „Тиквеш“, Радош Вукиќевиќ.
За значеоетп на пвие медали за вината на „Тиквеш“, гпвпри и ппдатпкпт дека тие се псвпени
вп кпнкуренција пд над 5000 светски вински брендпви кпи се селектирани и пценувани пд
страна на претставници на 100 најгплеми увпзници на винп, рестпрани, хптели,
специјализирани прпдавници и тргпвски ланци вп Кина, кпи гпдишнп увезуваат над 90
милипни шишиоа винп.
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