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Събитието не е подходящо за лица под 18 години.
Консумирайте умерено и отговорно.

ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКОТО ВИНО

26 октомври 2021
Изложение – празник на българското вино
Пловдив, Дом на културата

25-31 октомври 2 0 2 1
Събития в цялата страна, посветени на мавруда,
местните сортове и винено-кулинарния туризъм

www.mavrudday.com
Актуална информация и програма на събитията

Международният ден на мавруда е инициатива на
Българската асоциация на винените професионалисти
и ще се проведе с подкрепата на:

Министерство
на туризма

Столична Община

Община Пловдив

Подкрепено от

СЪБИТИЕТО

ОРГАНИЗАТОР
Международният ден на мавруда е
инициатива на Българската асоциация на
винените професионалисти. БАВП е
експертна организация, обединяваща
професионалисти от всички сектори
свързани с българското вино. Каузата на
БАВП е популяризиране на българското вино,
което да заеме своето достойно място на
световната винена сцена чрез
разпознаваемост, изразителна
идентичност и положителен имидж.
www.bawp.bg

Посветен на българското вино и наречен на един от
най-ценените и стари български сортове,
Международният ден на мавруда е инициатива, с
която се стремим да създадем повод за сериозен
интерес към българското лозарство и
винопроизводство, да откроим забележителната
хармония между хилядолетни традиции, иновативни
технологии, качество и стилово разнообразие на
вината, произведени в България.

ЗАЩО МАВРУД?
България притежава древна винена
история. Това е причината за сорт-символ
да изберем Мавруда, познат на света като
автентичен български сорт и често сочен
като емблематичен за страната.
Символичният акцент върху вината от
Мавруд цели да представи тяхното
стилистично многообразие, качество и
модерен облик - отличителни
характеристики на всички съвременни
български вина, независимо от сорта.

АКТИВНОСТИ
Представително изложение “Международен ден на
мавруда и празник на българското вино“
Опознавателни пътувания за медии и винени
специалисти
Онлайн дегустация с международни винени
експерти
Майсторски класове за професионалисти
Информационни кампании за професионалисти и
любители
Винени преживявания за любители с дегустации и
посещения на изби
Събития в специализирани магазини за вино и
други обекти
Интерактивен двуезичен сайт с информация за
активности, партньори, изби, промоции и др.
Активна промоция на събитията
Уебинари
Свържете се с нас: office@bawp.bg

ЗАЩО 26 ОКТОМВРИ?
Преди близо 100 години, на Димитровден,
когато повечето винари вадят виното от
джибрите, майсторът на Станимашката
малага, Аристи Чорбаджаков - Чорбаджака,
започвал гроздобер. Неговата прецизност в
грижите за лозята и майсторлък в
правенето на вино и до днес са пример за
качество и отношение към занаята. Затова
избрахме Димитровден да бъде празник на
българското вино и Международен ден на
мавруда. В народния календар с Димитровден
се отбелязва и началото на зимните и постудени месеци. Време за червено вино,
споделено с близки и приятели.

ИНТЕРЕСНИ ТЕМИ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ МЕДИИТЕ
Станете медиен партньор и ще допринесете за
професионалното и заслужено отразяване на
Международния ден на мавруда (МДМ).
Медийните партньори получават изключителен
достъп до организаторите и другите партньори на
инициативата, ползват акредитации за събития на
МДМ, имат предварителен достъп до материалите в
рамките на кампанията, посочват се в уебсайта на
МДМ, както и в каналите на МДМ в социалните мрежи.

ПАРТНЬОРИ НА ИНИЦИАТИВАТА
Международният ден на мавруда се организира с
официалната подкрепа на:
Министерство на туризма
Столична Община
Община Пловдив
ОП Туризъм София
Съвет по туризъм Пловдив
Тракийски туристически район
Изби
Академични и браншови организации
Международният ден на мавруда 2021 ще се проведе
под патронажа на Министъра на туризма.

Свържете се с нас: office@bawp.bg

Между легендите и истинските истории на
производителите - Маврудът в ролята на сорт-емблема
за България.
Значението на местните сортове в отговор на
съвременните пазарни тенденции за изграждане на
изразителна идентичност на националния винен бранд.
Виното като преживяване и богатствата на винена
дестинация България.
Споделен опит, преодолени препятствия и добри
примери за сътрудничество и развитие по целия път на
винопроизводството – от лозето до чашата.

ПОЛЗИ ЗА МЕДИЙНИТЕ ПАРТНЬОРИ
Възможност за тематични интервюта и участие в
дискусии с експерти и други заинтересовани
страни
Достъп до целева професионална общност и
официалните партньори на инициативата
Покани за участие в някои от събитията на МДМ,
организирани прес-турове и дегустации
Достъп до съобщения за пресата и аудио-визуални
материали, преди общото им публикуване
Възможност за формиране на позитивни нагласи и
популяризиране на медията пред фокусирана
професионална аудитория
Подкрепяте българското винопроизводство и
устойчивото развитие на местните бизнеси и
общности

ОЧАКВАНИЯ
От нашите медийни партньори очакваме популяризиране
на Международния ден на мавруда, българското
винопроизводство и винения туризъм чрез участие и
ангажирано отразяване на мероприятията, акцент
върху поставените цели, излъчване на репортажи и/или
публикуване на материали за инициативата.

