CO ZÍSKÁTE REGISTRACÍ
NA ZLATÝ POHÁR

Přihlaste svá vína do soutěže vín Zlatý pohár Česko
Slovenska a získejte skvělou příležitost porovnat svá vína
s ostatními vinaři a prezentovat je velkému množství lidí
na soutěžním festivalu a gala degustacích po České
a Slovenské republice.

•
•
•
•
•
•

prezentace na prestižní soutěži
možnost získat medaile a ocenění pro vinařství
možnost porovnání vín s širokou konkurencí
prezentace vín na slavnostním vyhlášení
prezentace vín na gala degustacích v ČR a SK
zvýšení odbytu na trhu ČR a SK

EARLY BIRDS

OCENĚNÍ PRO VÍNA I VINAŘE

Abychom vše stihli nachystat do posledního puntíku,
budeme rádi, když svá vína přihlásíte s předstihem.
Navíc tak ušetříte velkou část přihlašovacího poplatku
a některá vína můžete dokonce přihlásit zdarma!

Hvězdná vinařství
Hvězdy jsou udělovány vinařstvím s výjimečnou kvalitou
své produkce. Body pro udělení hvězdného ocenění jsou
součtem 6 nejlépe hodnocených vín z daného vinařství.

Přihlaste vína do 30. 4. 2019 a získejte slevu 20 %.

Zlatý pohár
Nejlepší vinařství soutěže získává do držení putovní zlatý
pohár a bude navždy vyryto do podstavce trofeje.

Cena za 1 vzorek
Při včasném přihlášení

750 Kč / 30 €
600 Kč / 24 € - sleva 20 %

AKCE 6 + 3 ZDARMA

(platí do uzávěrky přihlášek, lze využít vícekrát)
Pokud přihlásíte 6 vzorků, můžete se zúčastnit soutěže
o zlatý pohár pro nejlepší vinařství a navíc můžete
přihlásit další 3 vzorky zdarma. Celková sleva
na přihlášení tak může být až 47%!
Cena za 9 vzorků
Cena za 1 vzorek

4 500 Kč / 180 €
500 Kč / 20 €

Při včasném přihlášení
Cena za 1 vzorek

3 600 Kč / 144 €
400 Kč / 16 € - sleva 47 %

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

DŮLEŽITÉ

Poslední termín pro přihlášení vzorků je 15. 5. 2019.
Přihlaste vína do 30. 4. 2019 a získejte slevu 20 %.
www.zlatypohar.eu
zlatypohar@vinovnici.cz
+420 776 176 770

NEVÁHEJTE A REGISTRUJTE
SVÁ VÍNA DO SOUTĚŽE VČAS
www.zlatypohar.eu/pro-vinare

