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  Βράβευση Μαυροδάφνης Πατρών στην Anuga
  

Για μια ακόμη φορά η Μαυροδάφνη Πατρών της «ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ» Οινοποιίας ξεχώρισε σε
διεθνή διαγωνισμό οίνου.  Το κρασί της «ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ» κέρδισε τις εντυπώσεις των
κορυφαίων sommeliers και απέσπασε ασημένιο μετάλλιο στον διαγωνισμό ANUGA WINE
SPECIAL που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων και Ποτών -
ANUGA στην Κολωνία την προηγούμενη εβδομάδα (08-12.10.2011).

      

Η «ΠΑΤΡΑΪΚΗ» Οινοποιία, έχοντας ήδη μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα στην Γερμανία
και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και των λοιπών ηπείρων, συμμετείχε στην έκθεση ANUGA
εκπροσωπούμενη από τον διευθυντή της εταιρίας κο Γιάννη Λαλάκο και την υπεύθυνη
marketing και εξαγωγών κα Μάρω Κουτσοπούλου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να
συναντήσουν πολλούς από τους συνεργάτες τους στην γερμανική αλλά και στην παγκόσμια
αγορά και να κάνουν ενδιαφέρουσες επαφές και προτάσεις για την προώθηση των
εξαγωγών της εταιρείας και σε άλλες χώρες.

  

Η Μαυροδάφνη Πατρών είναι το διεθνούς φήμης επιδόρπιο κρασί, Ονομασίας Προέλευσης
Ελεγχόμενης, με το βαθύ κεραμιδί χρώμα και τα γλυκά, σύνθετα αρώματα κόκκινων
φρούτων, βανίλιας, κανέλας και κακάο, το οποίο σερβίρεται ως απεριτίφ ή ως συνοδευτικό
και συνδυάζεται εξαιρετικά με αποξηραμένα φρούτα, γλυκά ή τυρί ροκφόρ.

  

Η «ΠΑΤΡΑΪΚΗ» Οινοποιία παράγει κρασιά όλων των ειδών, σε διάφορες συσκευασίες
(φιάλες, ασκούς), τα οποία εμφιαλώνονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην περιοχή
της Πάτρας. Οι συνεχείς βραβεύσεις της (10 μετάλλια  σε διεθνείς διαγωνισμούς το 2011)
και η δυναμική παρουσία της στις σπουδαιότερες διεθνείς εκθέσεις αναδεικνύουν τη διαρκή
προσπάθεια και τη στρατηγική της εταιρίας για παραγωγή ποιοτικών κρασιών, γεγονός που
έχει σαν αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση της ζήτησης των κρασιών της, τόσο στην ελληνική
αγορά όσο και στις χώρες του εξωτερικού.

  

Το 2011 η «ΠΑΤΡΑΪΚΗ» Οινοποιία συμμετείχε με ιδιαίτερη επιτυχία στους σημαντικότερους
 διεθνείς διαγωνισμούς οίνου, όπου τα κρασιά της διακρίθηκαν αποσπώντας τα παρακάτω
μετάλλια:
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«Μαυροδάφνη Πατρών» - Ερυθρός επιδόρπιος οίνος:
- Χρυσό μετάλλιο στο διαγωνισμό Berliner Wine Trophy 2011, Γερμανία
- Ασημένιο μετάλλιο στο διαγωνισμό China Wine Awards 2011, Κίνα
- Ασημένιο μετάλλιο στο διαγωνισμό Challenge International du Vin, Γαλλία

  

«Μαυροδάφνη Πατρών Παλαίωσης» - Ερυθρός επιδόρπιος οίνος: 
- Χάλκινο μετάλλιο στο διαγωνισμό International Wine and Spirit Competition in London,
Αγγλία

  

«Μοσχάτο Πατρών» - Λευκός επιδόρπιος οίνος:
- Χρυσό μετάλλιο στο διαγωνισμό 11th International Wine Competition of Thessaloniki,
Ελλάδα
- Ασημένιο μετάλλιο στο διαγωνισμό Challenge International du Vin, Γαλλία
- Ασημένιο μετάλλιο στο διαγωνισμό International Wine and Spirit Competition in London,
Αγγλία
- Χάλκινο μετάλλιο στο διαγωνισμό China Wine Awards 2011, Κίνα

  

«Ημίγλυκος» - Ερυθρός οίνος:
- Χάλκινο μετάλλιο στο διαγωνισμό China Wine Awards 2011, Κίνα
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