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Belokranjci, Dolenjci in Posavci na Salonu penečih vin
Sezono velikega formata smo otvorili s premiernim Salonom penečih vin, ki se je zgodil v
četrtek, 15. maja 2014, v veliki dvorani Grand hotela Union v Ljubljani.

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

SLOVENSKI FESTIVAL VIN, SALON PENEČIH VIN

1

SLOVENIJA

22.5.2014 www.lokalno.si

Stran/Termin:

Naslov: Belokranjci, Dolenjci in Posavci na Salonu penečih vin
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1.239,00

Naklada:

Gesla: SLOVENSKI FESTIVAL VIN, SALON PENEČIH VIN
http://feedproxy.google.com/~r/LokalnoAktualno/~3/pbC9Gk_uFrA/
Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve oglasnih sistemov in funkcionalnosti
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
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Sezono velikega formata smo otvorili s premiernim Salonom penečih vin ki se je
zgodil v četrtek 15. maja 2014 v veliki dvorani Grand hotela Union v Ljubljani. Ideja
Salona penečih vin je bila povezati pridelovalce trgovce in distributerje domačih in
tujih penečih vin ter jih na ekskluzivnem dogodku predstaviti izbranim ciljnim
javnostim. Na prvem Salonu penečih vin se je predstavilo 27 pridelovalcev tovrstnih
vin ki so na ogled in pokušino postavili 80 penečih vin. Kar nekaj med njimi je bilo
novosti ki bodo v roku par tednov šele prišle na tržišče.

Infotehno prevzel
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Zaposleni v JGZ Pohorje
Mirna več mesecev brez plače

ki se je v veliki Unionski dvorani odvijal med 16. in 20. uro je
bilo načrtovano Gala nadaljevanje pod zvezdami na Unionskem vrtu. Ker je bilo vreme
vse prej kot prijazno se je nadaljevanje večera ob penečih vinih vrhunski kulinariki ki
so jo pripravili v GH Union in izbrani glasbi zgodilo oziroma nadaljevalo kar v veliki
Unionski dvorani in v Vrtni dvorani. Že omenjeno neprijazno vreme je v določeni meri
botrovalo tudi manjšemu obisku. Organizatorji ocenjujemo da je k temu svoje dodala tudi neprofiliranost ljubiteljev vin in njihov
zadržan odnos do penečih vin. Morda so se potencialni obiskovalci nekoliko ustrašili tudi dejstva da so na prireditvi samo peneča
vina. Verjetno pa je svoje dodalo tudi dejstvo da pri nas peneča vina še vedno veljajo za pijačo posebnih trenutkov in praznovanj. V
zakup je potrebno vzeti še dejstvo da so prireditve ki se jih prireja prvič praviloma slabše obiskane. To pa ne pomeni da bomo vrgli
puško v koruzo ampak bomo vztrajali pri zastavljenem konceptu. Zato bomo v prihodnjem letu razmislili tudi o terminu in dnevu
prireditve.

Po Salonu penečih vin
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Umetnostni kovači spet
ustvarjali
22.5.2014

Pod črto pa lahko zadovoljno ugotovimo da je bila tako odločitev za tovrstno prireditev z vsemi vsebinami pravilna saj je večina
udeležencev zelo uživala v predstavljenih in ponujenih peninah in penečih vinih ter kulinariki kakor tudi organizacija na nivoju ki pritiče
tovrstnim dogodkom.

Razstavljavci na Salonu penečih vin
Bjana
DveriPax d.o.o.
Emeran Reya
Gregor Štemberger
Hiša vina Doppler
Istenič
Izbrana vina Bordon
Kmetija Slavček  Franc Vodopivec
Kmetijska zadruga Metlika
Marinič Na bregu
P&F Jeruzalem Ormož
Pernod Ricard Slovenija
Posestvo Sartori
Radgonske gorice d. d.
Semiška penina
Vila Platana
klet
Vina Joannes
Vina Sanabor
Vina Sončni Škol
Vina Štoka  Kras
Vino Falot
Vinogradništvo in vinarstvo ČARGA 1767
Vinogradništvo Mulec
Vinska klet Goriška Brda
Vinska klet Mastnak
Mastnak
Vipava 1894 d.d.
Zlati grič

Zadnji komentarji
Najbolj brano
Komunala Brežice je družini prijazno...
Rezka Štefanič Čestitam vendar dvomim da bi...

vinska

Bodimo ponosni zmagovalci partizanski...
korl lustracija zamujenaslovenija...
Proti Beogradu poslali 9 ton pomoči
Nejc Čestitke Slovenija ima veliko srce..
DSO Črnomelj je družini prijazno...
samo ah ne vem tile certifikati pa to....

Turški večer v Črnomlju
vika lozar Spominjam se da smo včasih videvali...

Zdravko

Več komentarjev

Slovenski festival vin
nazaj

Galerija

Vinska vigred Šlo je 230 jagenjčkov in odojkov z
10.000 litri vina
pon 19.5.2014
DSO Črnomelj je
tor 20.5.2014

družini prijazno podjetje

DL Po padcu s strehe bloka
tor 20.5.2014

odgovorno

je podjetje

20. rojstni dan Vulkanizerstva Oblak obrtnik je zdaj

administrator
ned 18.5.2014
Tudi v Črnomlju priskočili na pomoč prizadetim v
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