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6 Δεκεμβρίου 2010

  Διαγωνισμός γευσιγνωσίας ελληνικού κρασιού Greek Wine Prize 2011
  

  

Διαγωνισμός γευσιγνωσίας αποκλειστικά ελληνικού κρασιού, διοργανώνεται στις 12 και 13
Μαρτίου 2011, από την εταιρεία WINE SYSTEM AG. Oι εγγραφές  για τον διαγωνισμό
πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση www.griechischerweinpreis.de  μέχρι τις 20
Φεβρουαρίου 2011, ενώ η αποστολή κρασιών που θα συμμετέχουν έως τις 25 Φεβρουαρίου
2011.
Επιδίωξη του διαγωνισμού του οποίου τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στην Prowein
2011 στο Dusseldorf, αποτελεί η περαιτέρω αποδοχή του ελληνικού κρασιού στις αγορές
της Γερμανίας και Αυστρίας.

      

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  

Bερολίνο
Βερολίνο,        2 Δεκεμβρίου 2010
Α.Π. Φ. 2220/1040
Προς:              ΥΠEΞ
Β8 Διεύθυνση
Κοιν:               ΥΠΕΞ
Γραφείο Β΄ Γεν. Διευθυντή
Β4 Διεύθυνση
Κλαδικούς συνδέσμους οίνου
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http://www.griechischerweinpreis.de/
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ΕΔ:                  Γρ. κ. Πρέσβεως

  

  

Θέμα: Διαγωνισμός γευσιγνωσίας ελληνικού κρασιού Greek Wine Prize 2011

  

Σας διαβιβάζουμε υλικό που λάβαμε από την εταιρεία WINE SYSTEM AG, η οποία
διοργανώνει τον προσεχή Μάρτιο (12 και 13) γευσιγνωστικό διαγωνισμό αποκλειστικά
ελληνικού κρασιού στην Γερμανία.

  

Ο διαγωνισμός / γευσιγνωσία πραγματοποιείται σύμφωνα με το από την Ε.Ε.
αναγνωρισμένο σύστημα PAR και επιδιώκει την περαιτέρω αποδοχή του ελληνικού κρασιού
στον γερμανόφωνο χώρο.

  

Λειτουργεί ήδη ιστοσελίδα του διαγωνισμού, www.griechischerweinpreis.de στον οποίο
πρέπει να εγγραφεί κανείς ηλεκτρονικά για συμμετοχή στον διαγωνισμό.

  

Οι σχετικές προθεσμίες είναι:

  

Eγγραφή συμμετοχής στον διαγωνισμό                     έως 20 Φεβρουαρίου 2010
Αποστολή κρασιών που θα συμμετάσχουν                έως 25 Φεβρουαρίου 2011
Διαγωνισμός                                                               12/13 Μαρτίου 2011

  

Παραμένουμε στην διάθεση σας για την διευκόλυνση συμμετοχής στον διαγωνισμό ή για
κάθε άλλη πληροφορία ή βοήθεια.
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Ο Προϊστάμενος,
Διονύσης Πρωτοπαπάς
Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α΄
Χειριστής: Δημ. Πετρόπουλος Γραμ. ΟΕΥ Α΄

  

Συνημμένα:

  

-    Πληροφορίες για τον διαγωνισμό

  

WEINPREIS

  

Βραβείο Ελληνικού Κρασιού 2011 – Σύντομη ενημέρωση

  

Αφορά διαγωνισμό αξιολόγησης ποιότητας για κρασιά από την Ελλάδα, που οργανώνει η
WINE System AG.
Σκοπός του διαγωνισμού αυτού είναι η σημαντική βελτίωση της αποδοχής και ως εκ τούτου
και της θέσης του ελληνικού κρασιού στις αγορές της Γερμανίας και της Αυστρίας.
Η δοκιμή πραγματοποιείται με βάση το καταξιωμένο και αναγνωρισμένο από την ΕΕ
σύστημα PAR

  

(www.par-system.de).

  

Εφαρμογή:

  

Αποστολή πρόσκλησης το Φθινόπωρο 2010
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Γευστική δοκιμή τον Μάρτιο του 2011

  

Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων και στην Έκθεση Prowein 2011 στο
Düsseldorf. Προθεσμία επιβεβαίωσης συμμετοχής 20 Φεβρουαρίου 2011.                       
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ήσυχοι, καθώς και οι αφρώδεις οίνοι. Κατά την δοκιμή
θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις γηγενείς ελληνικές ποικιλίες σταφυλιού.

  

Κόστος:

  

Το τέλος συμμετοχής ανά κρασί είναι 135.- € netto. Προσφέρουμε μία έκπτωση έγκαιρης
κράτησης 5% για δηλώσεις που θα γίνουν μέχρι 31.12.2010 .

  

Αποστολή δειγμάτων:
Θα πρέπει να αποσταλούν 3 φιάλες ανά είδος απευθείας στην WINE System.
Προθεσμία για την υποβολή των δειγμάτων:
Η τελευταία ημερομηνία παραλαβής για όλα τα κρασιά είναι 25 Φεβρουαρίου 2011.

  

Για όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες:

  

www.griechischer-weinpreis.de

  

Συντονιστής της γευστικής δοκιμής:

  

Martin Darting
Sensorik International
www.martin-darting.de

  

Οργανωτής:

 4 / 5



ΕΙΔΗΣΗ 18

  

WINE System AG
Gisela Wüstinger
Nußbaumstr. 3
83112 Frasdorf
Tel. 0049 8052 909074
Fax 0049 8052 909075
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