Prvo sporočilo za javnost, 15.10.2021
Ljubljana, 15. oktober 2021 – VINSKI DOGODKI SO NAZAJ! Slovenski festival vin bo potekal v
četrtek in petek, 18. in 19. novembra 2021, v Cankarjevem domu, kot nadaljevanje Ljubljanske
vinske poti - Martinovanja v Ljubljani, ki bo potekalo 13. novembra 2021 v samem središču
prestolnice.
SLOVENSKI FESTIVAL VIN po enoletnem premoru ponovno v Cankarjevem domu
Zaradi vsem znanih posledic epidemije, je bil lanskoletni november prikrajšan za številne izjemne
vinske dogodke, med katerimi osrednje mesto zagotovo zavzema prestižni Slovenski festival vin. Zato
letošnjega, že 23. po vrsti, nestrpno pričakujejo prav vsi – organizatorji, vinarji, ponudniki kulinaričnih
dobrot, obiskovalci in drugi deležniki.
Poudarek bo tako kot v preteklih izvedbah na promociji domačih vinarjev obiskovalcem iz vse
Slovenije. Ker organizatorji želijo nadaljevati z nadgradnjo mednarodne prepoznavnosti Slovenskega
festivala vin, bodo pozornost namenili tudi promociji in trženju v tujini.
Poseben poudarek bo tudi na odlično sprejetih festivalskih srečanjih poslovnih partnerjev, s čimer
organizatorji želijo vinarjem ponuditi nove prodajne kanale za prodajo in promocijo odličnih
slovenskih vin, tako doma kot v tujini.
Festivalsko ocenjevanje vin
Tudi letos bo potekalo festivalsko ocenjevanje prijavljenih vinskih vzorcev. Vsi sodelujoči vinarji bodo
svoja vina, ki jih bodo predstavili na festivalu, lahko prijavili na festivalsko ocenjevanje, ki ga bo že
pred festivalom izvedla strokovna komisija. Zmagovalna festivalska vina bodo tradicionalno v obliki
vodene degustacije s strani predsednice strokovne komisije predstavljena tudi obiskovalcem
festivala.
Obfestivalsko dogajanje
Obiskovalcem bo na voljo več različnih delavnic in vodenih degustacij, ki jih bodo organizatorji
pripravili v sodelovanju z vrhunskimi strokovnjaki in sodelujočimi vinarji. Natančen program bo znan
do konca meseca oktobra 2021 in bo objavljen na spletni strani www.slovenskifestivalvin.si.
Vrhunska kulinarika kot izjemna popestritev festivala
Slovenski festival vin bo poleg predstavitev odličnih domačih in tujih vinarjev predstavil tudi izbrano
kulinariko, ki jo bodo obiskovalci lahko preizkušali v okviru festivalskega dogajanja.
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LJUBLJANSKA VINSKA POT – MARTINOVANJE V LJUBLJANI
Kot uvod v, z vinskimi zgodbami bogat, mesec november bo 13. novembra 2021 na ulicah mestnega
jedra Ljubljane potekala predstavitev številnih slovenskih vinarjev in kulinarikov. Organizatorji
pričakujejo več kot 70 sodelujočih na prodajno-promocijskih stojnicah, vzporedno pa bo potekal tudi
bogat kulturni program. Ljubljanska vinska pot je za obiskovalce brezplačna, za okušanje vinskih
vzorcev pa bodo kot plačilno sredstvo na voljo kuponi. Več na www.ljubljanskavinskapot.si .

NOVINARSKA KONFERENCA – SAVE THE DATE

Novinarska konferenca bo potekala 11.11.2021 ob 11.00 v Grajski vinoteki na Ljubljanskem gradu. Na
novinarski konferenci bodo razglašena zmagovalna festivalska vina med belimi, rdečimi in penečimi
vini. Organizirana bo tudi degustacija zmagovalnih vin.
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