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Уште една голтка винско уживање е дел од 
портфолиото на ВВ „Тиквеш“. На гламурозен 
и несекојдневен начин ги промовиравме 
најновите вина Glam&Amour како дел од 
Glamour Session, заедно со музичката 
поп-ѕвезда Тамара Тодевска, која беше со нас 
и настапуваше на сите настани посветени на 
нашите нови полуслатки вина. Првата 
промоција се случи на забавата на Пол ван 
Дајк во дискотеката „Парк“ во Охрид, а потоа 
следеа промоции по повеќе поголеми 
клубови во Македонија, вклучувајќи ги „Куба 
Либре“ во Охрид, „Селект“ во Струмица, 
„Нано Експрес“ во Кавадарци и клуб 
„Парадизо“ во Скопје, кој секоја среда беше 
домаќин на сите кои сакаа да пробаат голтка 
гламур. 

Со голтка Glam&Amour гостите беа дел од 
еден поинаков, гламурозен свет, а забавите и 
промоциите беа организирани со многу 
вино, многу изненадувања и многу 
подароци за сите присутни. 



УГОСТИТЕЛИТЕ ОД КОСОВО И ОД БОСНА ВООДУШЕВЕНИ ОД „ТИКВЕШ“ 

Од посетата на пријателите од Босна

Од посетата на пријателите од Косово

Гламурозни промоции и несекојдневни настани се дел од нашите активности, посветени на нашите потрошувачи кои се и наши 
најголеми промотори во земјава и во странство. Со Glamour Session ги промовиравме нашите нови производи, вината наменети за 
сите оние кои се жедни за нови искуства и вкусови. 
Бевме домаќини и на нашите потрошувачи, угостителите од Косово и од Босна, кои си заминаа од Македонија воодушевени од 
нашата винарница, начинот на производство на нашите вина, нивниот врвен квалитет и единствен вкус. 
Се претставивме на повеќе фестивали во земјата и во странство...
Нашите нови вина Glam&Amour се почеток на нов и нестандарден стил на живот, имаат голема улога во животот на новата 
генерација, а прифатливи се и за консументите што не се винопијци. 
Драги читатели, во Ваша чест наздравуваме со нашите единствени и префинети вкусови!

Кон крајот на мај и почетокот на јуни бевме 
домаќини на дел од нашите купувачи од 
Косово и од Босна. Гостите не го криеја своето 
воодушевување од нашата винарница и од 
квалитетот и вкусот на нашите вина. Впечатокот 
беше надополнет со нашето традиционално 
гостопримство.  

Повеќето од угостителите се познати и успешни 
во својата бранша, и благодарение на 
впечатокот кој го понесоа од посетата во 
Кавадарци, тие ќе бидат наши големи 
промотори во нивните земји. 

Од Косово дојдоа триесетина, а од Босна 
четириесетина сопственици на дискотеки, 
ресторани, кафулиња и ноќни клубови. 
Почесен гостин од Косово беше поранешниот 
премиер, генералот Агим Чеку. 

Гостите беа особено изненадени од големината 
на нашата винарница и од сериозниот пристап 
во начинот на производство. Тие ги дегустираа 
речиси сите наши вина, а особено им се 
допаднаа белото Alexandria Cuvée и новото 
вино Барово - Muscat Ottonel, како и лозовата 
жолта ракија, која е меѓу најпродаваните 
пијалаци во нивните угостителски објекти. 
Некои од угостителите што нè посетија, во 
своите угостителски објекти ги служат 
исклучиво нашите производи.  Очекуваме 
после оваа посета да се зголеми бројот на 
угостителските објекти каде ексклузивно ќе се 
служат вината на ВВ „Тиквеш“.

Освен дружењето во ресторанот на „Тиквеш“ и 
во ноќните клубови во Кавадарци, 
организиравме излет и разгледување на 
лозовите насади во Барово, како и посета на 
Велешко Езеро. 



Нашите вина на фестивал во Ниш
Во текот на летните месеци бевме дел од неколку настани во Србија, а за 
првпат се претставивме и на Фестивалот на вино во Ниш. Се 
презентиравме заедно со уште дваесетина винарници од Србија и од 
поширокиот регион. Со етно звуците на тамбурашки оркестар, 
посетителите на фестивалот можеа да дегустираат повеќе од сто видови 
вино и да добијат информации за новитетите на пазарот, начинот на 
служење и комбинирање на виното со храна. 

Нашата винарница се претстави со серијата Alexandria Cuvée и со 
најновата серија Барово. Вистинските љубители и познавачи на вино беа 
воодушевени од Барово - Muscat Ottonel. 

Во рамките на фестивалот се одржа и стручна винска дегустација и кратка 
обука за вино на сопствениците на најугледните угостителски објекти во 
Јужна Србија. Дегустацијата ја водеа претседателот на здружението на 
сомелиери на Војводина, Игор Луковиќ, и најдобриот сомелиер во 
Србија, Ѓурѓа Катиќ.

Во истиот период, во повеќе градови во централна и јужна Србија, во 
различни угостителски објекти организиравме  промоции на вински 
коктели од нашето Bag-in-box вино. Бармените најдоа одлична 
инспирација во нашите вина кои даваат големи можности за правење 
вкусни коктели во кои уживаа сите гости.

ВВ „Тиквеш“ се претстави и на фестивалот „Eтно плоштад“, што во август се 
одржа по вторпат во Берово, во пресрет на големиот христијански празник 
Успение на Пресвета Богородица. Фестивалот траеше три дена и имаше 
околу 30 илјади посетители, а ние имавме сопствен штанд. Беа организирани 
дегустации на нашите вина, а имавме и две вечерни промоции Glam&Amour 
во кафулињата „Refresh“ и „Life“. 

Фестивалот беше посветен на промоцијата на културното наследство на 
нашата земја и промовирање на градот Берово како атрактивна дестинација 
за развој на алтернативен туризам. На годинешново фестивалско издание 
беа претставени традиционалните македонски производи, ракотворби и 
сувенири, а настапија и фолклорни уметници од нашата земја, заедно со 
уметници од САД, Франција, Шпанија, Бугарија, Романија, Полска, Србија. 

Присутните имаа можност да уживаат во вкусот на нашите вина и ракии, како 
и во традиционалната македонска храна, сирење, мед, сок, џем, слатко, 
зелници, пити и други тестенини.  

Етно град со вкусот на „Тиквеш“ 

Злато за Chardonnay LE, сребро за Alexandria Cuvée
На престижната европска винска манифестација Мundus vini што се одржува во Германија, нашата винарница 
доби златен медал за виното Chardonnay Limited Edition берба 2008 и сребрен медал за белото Alexandria Cuvée 
берба 2009. Наградите на Mundus vini се само уште една потврда за врвниот квалитет на нашите вина и 
дополнителен мотив да продолжиме да работиме според највисоките светски стандарди и современа 
технологија. 



www.tikves.com.mk

Glam&Amour e автентичен и уникатен пијалак наменет за 
младите луѓе кои се жедни за нови искуства и вкусови. За 
сите девојки кои се чувствуваат убаво и секси, но и за сите 
мажи кои сакаат нивните девојки да се чувствуваат токму 
така. Идеално вино за консумирање во двојка бидејќи 
пакувањето од 375 мл, прво од ваков тип на ВВ „Тиквеш“, е 
доволно да ја задоволи страста за гламур при секоја 
дружба во ресторан, клуб или кафетерија.

Glam&Amour имаат голема улога во животот на новата 
генерација која излегува, се дружи, сака гламурозни и 
несекојдневни нешта. Tие се почеток на нов и 
нестандарден стил на живот, а прифатливи се и за 
консументите коишто не се винопијци. 

Glam e квалитетно полуслатко бело вино од сортата 
темјаника, со нежна мускатна арома и пријатна свежина. 

Amour e розе вино од сортите кратошија и каберне 
совињон, кои измешани во најдобар сооднос му даваат на 
виното боја на лосос, арома на шумско и тропско овошје, 
свежина и полн сладникав вкус. 

И двете вина се произведени од бербата во 2009 година и 
количината е лимитирана на 10 илјади литри, односно 27 
илјади шишиња.  

Glam&Amour се препорачуваат како аперитиви и во 
комбинација со десерти, во пролетниот и во летниот 
период. Одлична замена се за коктели и „сечени“ 
пијалаци. Но, тоа не значи дека не може да се консумираат 
во текот на целата година. Вината може да се пофалат и со 
одличен сооднос на цената и квалитетот.

Уживајте во новиот, префинет и единствен вкус!


