ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКОТО ВИНО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СПОНСОРСТВО
15 октомври 2022
Градски винен фестивал
Варна

26 октомври 2022

22 октомври 2022

Международна
конференция
София

Градски винен фестивал
Пловдив

29 октомври 2022
Градски винен фестивал
София

Октомври 2022
Събития в цялата страна, посветени на мавруда,
местните сортове и винено-кулинарния туризъм

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

Министерство
на туризма

Столична Община

Община Пловдив

СЪБИТИЕТО
Международният ден на мавруда е инициатива на
Българската асоциация на винените професионалисти,
чиято основна цел е да се превърне в ежегодна винена
проява, която да допринесе за популяризирането на
българските вина и винен туризъм сред местни и
чуждестранни потребители.
Символично посветена на виното от древния местен сорт
Мавруд, инициативата включва международна конференция
на 26 октомври; градски винени фестивали на 15, 22 и 29
октомври; богата образователна и развлекателна седмична
програма в големите градове на страната; представящи
българското вино месечни активности в чужбина.
Целта е празникът да се утвърди като значимо събитие във
винената презентация на страната, да бъде повод за
сериозен интерес към българското лозарство и винарство,
да открои забележителната хармония между хилядолетни
традиции, иновативни технологии, качество и стилово
разнообразие на вината, произведени в България.
Организацията и комуникационната стратегия се изграждат
по начин, който да насърчава и подкрепя множество
инициативи и дейности. Стремежът е заинтересованите
лица и пазара по естествен път да надградят събитието,
посвещавайки цялата седмица и месеца на българското
вино.

ЗАЩО МАВРУД?
България е с една от най-древните винени истории.
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 и тяхното стилистично многообразие,
качество и модерен облик - отличителни
характеристики на всички съвременни български
вина, независимо от сорта.

Целева
аудитория

26 октомври 2022, Международна конференция,
София с целева аудитория:
• медии,
• заинтересовани лица от всички аспекти на
винопроизводството, лозарството, винено-кулинарния
туризъм,
• търговци,
• представители на ХоРеКа сектора,
• представители на държавната и общинска
администрация,
• представители на международни, национални и
регионални организации и сдружения,
• наука и образование.
Градски винени фестивали:
15 октомври - Варна,
22 октомври - Пловдив,
29 октомври - София
с официална част и включена културно-музикална
програма, с целева аудитория:
• граждани,
• медии,
• професионалисти свързани с винопроизводството,
лозарството, винено-кулинарния туризъм,
• търговци,
• представители на ХоРеКа сектора,
• представители на държавната и общинска
администрация.

Октомври 2022
Събития в цялата страна,
посветени на мавруда, местните
сортове и
винено-кулинарния туризъм

Активности
и прояви

• Международна конференция, София
• Градски винени фестивали в София, Пловдив и Варна
• Опознавателни пътувания за медии и винени
специалисти
• 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
• Медийно отразяване
• Активна промоция на събитията
• Интерактивен двуезичен сайт с информация за
активности, спонсори, изби, промоции и др.
• Уебинари

Кой ни
подкрепя?

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
• Медии
и под патронажа на:
• Министъра на туризма

ОРГАНИЗАТОР
Българската асоциация на винените професионалисти
(БАВП) е експертна организация, обединяваща
професионалисти от всички сектори свързани с
българското вино, като им дава възможност да си
сътрудничат, да предлагат експертен продукт и
консултации, да развиват концепции и стратегии и
последователно да работят заедно за успеха на
българското вино във всички сфери.

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.
Като професионалисти, ние сме убедени в качеството и потенциала
на българското вино. Вярваме, че запазените традиции и експертния
опит са предпоставки за подобряване на икономическите
перспективи за винения бизнес, винените райони, винения туризъм
и като цяло имиджа на България като винен страна. Нас ни
обединява разбирането за прогрес чрез системен подход и ясна
визия за сътрудничество и съвместни действия на целия отрасъл.

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 по-студени месеци. Време за
червено вино, споделено с близки и приятели.

Спонсорски пакети

ГЕНЕРАЛЕН
СПОНСОР

ОСНОВЕН
СПОНСОР

СПОНСОР

Стойност на спонсорския пакет в лева (без ДДС)

15000

7000

2000

РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ
Лого върху печатните покани до официалните гости:

√

Поставяне на фирмено лого с линк на централната уебстраница на МДМ (от октомври 2022г до януари 2023г):
Предоставяне на място за изграждане на собствен щанд за
представяне на спонсора във фоайето до конферентните
зали на международната конференция:

√

до 12 кв.м.

до 4 кв.м.

до 8 кв.м.

до 4 кв.м.

Възможност за включване с тематичен спонсорски подарък в
томбола за участниците на един от градските винени
фестивали (по предварително заявен избор):

√

√

Фирмен банер /на стойка/ на централно място в близост до
конферентните зали на международната конференция - срок
за предаване на БАВП- 10.10.2022:

√

√

Лого и информация за спонсора, включени в прессъобщение за
международната конференция:

√

√

Лого и информация за спонсора, включени в прессъобщение за
градските винени фестивали:

√

√

√

√

5

3

2

10

5

3

до 1 мин

до 30 сек

до 15 сек

без
ограничение

до 1 бр - 4
стр

до 1 бр - 2
стр

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Предоставяне на място за изграждане на собствен щанд за
представяне на спонсора на градските винени фестивали:

Възможност за презентация/тематичен мастърклас в
рамките на програмата на международната конференция /в
малка зала/ до 30 мин. (потвърждение до 15 септември):
Участие на представители на спонсора в международната
конференция без такса участие:
Достъп на представители на спонсора до един от градските
винени фестивали (по предварително заявен избор) без входна
такса:
Промоционално видео (1 бр.), включено във видеозаставките
(за конференцията):
Рекламни вложки, част от материалите за участниците в
конференцията, ограничени до ̆размер А4, срок за предаване на
БАВП-10.10.2022:
Логото на видно място на стена/ пано, изградено на
градските винени фестивали в София, Пловдив и Варна:
Логото на стена или екран на конференцията:
Лого върху поканите за конференцията, разпространявани по
електронната поща:
Популяризиране чрез социалните мрежи:

до 4 кв.м.
(на един от
фестивалите
– по избор)

Очаквани ползи и резултати
• Част сте от професионално организирано мащабно събитие с участие на
световни винени експерти
• Създаване на партньорства и успешно сътрудничество
• Възможност за формиране на позитивни нагласи и популяризиране на
бранда пред фокусирана целева аудитория и професионална общност
• Подкрепяте българското винопроизводство и устойчивото развитие на
местните бизнеси и общности
• Информационна и рекламна кампания

ОТРАЗЯВАНЕ
19 държави по
света
празнуваха
българското
вино през
2021

През 2021, в условията на ограничения за събития и
прояви във връзка с противоепидемичните мерки, чрез
сайта www.mavrudday.com БАВП успя да отрази
събития, свързани с отбелязване на Международния
ден на мавруда в 19 държави по света, включително
България, САЩ, Канада, Китай, Япония, Испания,
Италия, Обединено кралство, Швейцария, Чехия,
Австрия, Германия, Белгия, Унгария, Словения,
Холандия, Румъния, Полша, Сърбия.
В сайта се включиха 73 организатори със 102
тематични винени събития.
Международният ден на мавруда през 2021 беше
отразен от национални, международни медии,
специализирани сайтове и в социалните мрежи.

WWW.MAVRUDDAY.COM

ОКТОМВРИ 2022
ПОДКРЕПЕТЕ
ПРАЗНИКА НА БЪЛГАРСКОТО ВИНО и
инициативата на Българската асоциация на винените
професионалисти
Свържете се с нас:

office@bawp.bg
www.bawp.bg

