Vážení vinaři,
rád bych vás pozval k účasti a prezentaci vašeho vinařství na vinných festivalech Ovínění
(www.ovineni.cz), které budou v letošním roce probíhat ve 4 městech ČR. Zde je video z ročníku
2018: https://youtu.be/ud6c9vRuR-g
Tyto akce se postupně rozrostly do festivalů s velkou návštěvností, a proto bychom rádi pro letošní
rok nabídli vinařům přímou účast na akci s jejich prodejním a prezentačním stánkem. Kromě účasti
stánku je možná také propagace vinařství ve festivalovém katalogu.
Ovínění – vinné festivaly & pop-upy
Pořádáme Ovínění na několika místech po celé České republice. Náš koncept stojí na kvalitním víně a
gastronomii, práci s jedinečným prostorem a tematickým programem a výzdobou. Navíc chceme šířit
myšlenku dobrého vína a lidi vzdělávat, takže připravujeme i vzdělávací a kulturní program spojený s
vínem. Díky tomu vždy zaujmeme tisíce návštěvníků, kteří se na naše akce spokojeně vracejí.
Degustuje se výhradně ze skleniček, které zajišťuje pořadatel.
Jednotlivá Ovínění probíhají v krajských městech po celé ČR v období od května do září. Cílová
návštěvnost jednotlivých akcí je 4 – 6 tis. návštěvníků.
Potvrzené termíny:
Ostravské Ovínění 2019
6. 9. 2019, 14 - 22 hodin
7. 9. 2019, 11 - 22 hodin
Areál Dolní Vítkovice u Těžní věže

Pardubické Ovínění 2019
26. 7. 2019, 14 - 22 hodin
27. 7. 2019, 11 - 22 hodin
Areál Automatických mlýnů

Ovínění na Pryglu 2019
19. 7. 2019, 14 - 22 hodin
20. 7. 2019, 11 - 22 hodin
Brněnská přehrada

Plzeňské Ovínění 2019
28. 6. 2019, 14 - 22 hodin
29. 6. 2019, 11 - 22 hodin
Areál DEPO2015

Níže na stránkách najdete všeobecné obchodní podmínky a přihlášky k jednotlivým termínům včetně
účastnických poplatků. Ceny platí za celou dobu festivalu. Stánek a vybavení si vystavovatel řeší
vlastní.
V případě zájmu prosím o zaslání vyplněné přihlášky zpět na email vino@vinovnici.cz.
Pokud by vás zajímaly jakékoliv doplňující informace, tak vám je moc rád poskytnu na níže uvedených
kontaktních údajích.
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