SALON OF SPARKLING WINES
2022
Z velikim veseljem vas po enoletnem premoru zopet vabimo, da v začetku
prihajajočega leta skupaj nazdravimo »združenosti v različnosti«, na salonih penečih
vin v Ljubljani in Zagrebu. Ker si vsi želimo »nazaj v (staro) normalno« bomo salone
organizirali po vsem dobro znanem in preverjenem receptu – atraktivna lokacija v srcu
prestolnice, ki nudi odlične pogoje za predstavljanje penečih vin na najvišjem nivoju in
je obenem atraktivna in zanimive za (domače in tuje) obiskovalce, predstavitev vinarjev
na uniformiranih razstavnih mestih, odlična izbrana kulinarika, vrsta najavnih dogodkov
in delavnic ter veliko mednarodno ocenjevanje penečih vin. Oba salona in spremjevalni
program bomo organizirali v skladu z epidemiološkimi ukrepi, ki bodo veljavni na dan
salonov, zato si pridružujemo pravico do spremembe tako termina, kakor tudi
programa in lokacije. U upanju, da nam bo dano, da se zopet srečamo, vas vabimo, da
si že zabeležite načrtovana termina salonov v Ljubljani in Zagrebu.
Več informacij bomo predstavili na 23. Slovenskem festivalu vin, 19. novembra 2021,
v Cankarjevem domu, v Ljubljani.

8. SALON PENEČIH VIN
LJUBLJANA / 11.2.2022.

5. SALON PJENUŠAVIH VIN
ZAGREB / 28.1.2022.

MEDNARODNO OCENJEVANJE PENEČIH VIN
Tako kot pri salonih, bomo tudi pri ocenjevanju ostali zvesti dosedanjemu modelu –
dve mednarodni komisiji, dvonivojsko ocenjevanje (za posamezen salon in skupno), na
katerega so vabljeni vsi pridelovalci penečih vin ne glede na (ne)udeležbo na salonih in
ocenjevanje pred božično-novoletnimi prazniki, saj menimo, da k boljšemu marketingu
in posledično večji praznični prodaji penečih se vin prispevajo tudi ocene in priznanja
iz ocenjevanj. Ocenjevanje v sklopu mreže Salonov penečih vin 2022 organizirali na 23.
Slovenskem festivalu vin, v petek, 19. novembra 2021, v Cankarjevem domu, v
Ljubljani. Rezultate ocenjevanja bomo razglasili na posebni vodeni degustaciji najvišje
ocenjenih penečih vin, ki bo potekala na dan ocenjevanja, v sklopu 23. Slovenskega
festivala vin.
Koordinate:
- Rok za prijavo vzorcev: petek, 12.11.2021
- Rok za dostavo vzorcev: sreda, 17.11.2021
- Prijave: izpolnjen obrazec pošljite na info@radost.si
- Lokacija za dostavo vzorcev:
Poslovno svetovanje RadoSt, Likozarjeva 14, 1000 Ljubljana
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-

Cena: 30 eur / vzorec (vinarjem ki se bodo udeležili tako ocenjevanja, kakor tudi
salona/salonov, bomo priznali posebne ugodnosti)
Kontakt za dodatne informacije in dostavo:
Rado Stojanovič – 041 650 696, Špela Štokelj – 040 661 106

S prijaznimi pozdravi,
Rado Stojanovič z organizacijskoo ekipo mreže Salonov penečih vin 2022
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