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Naslov:

Sezona velikega formata

Vsebina:

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Včerajšnje srečanje s predstavniki medije, ki je bilo ob 12. Uri. v Zelenem salonu GH Union, v
Ljubljani, je bilo posvečeno tako predstavitvi Sezone velikega formata, kakor tudi četrtkovemu
Salonu penečih vin

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
21.5.2014
Naslov:
Vsebina:

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:

/

Žanr: SPLETNI

Naklada:

SLOVENSKI FESTIVAL VIN, SALON PENEČIH VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT, RADO
http://www.glasdezele.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Salon penečih vin
Sezono velikega formata smo otvorili s premiernim SALONOM PENEČIH VIN. ki se je zgodil v
četrtek. 15 maja 2014. v veliki dvorani Grand hotela Union, v Ljubljani.
Nina Levičnik
/

Žanr: SPLETNI

Naklada:

SALON PENEČIH VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT

1

SLOVENIJA

15.5.2014 http://www.glasdezele.si

Stran/Termin:

Naslov: Sezona velikega formata
Avtor:
Rubrika/Oddaja: /
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

743,61

Naklada:

Gesla: SLOVENSKI FESTIVAL VIN, SALON PENEČIH VIN, LJUBLJANSKA VINSKA
http://www.glasdezele.si/articles/2014/sezona-velikega-formata

Nina Levičnik. 05/15/2014

ZANIMIVOSTI
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Včerajšnje srečanje s predstavniki medije, ki je bilo ob 12. Uri. v Zelenem salonu GH Union, v Ljubljani, je
bilo posvečeno tako predstavitvi Sezone velikega formata, kakor tudi četrtkovemu Salonu penečih vin.
Prisotne predstavnike medijev so nagovorili Rado Stojanovič, direktor prireditev Sezone velikega formata in
Nika Kurent, predstavnica GH Union
Letošnje leto namreč prinaša večje število prireditev ter vam nudi več možnosti za predstavitev večje prodajne
priložnosti in več enogastronomskih užitkov v Ljubljani. Mestu vina. Poleg že uveljavljenih in vsem dobro
poznanih dveh izvedb Ljubljanskih vinskih poti Poletnih vinskih razvajanj in Martinovanja v Ljubljani ter obeh
festivalov Slovenskega festivala vin in Festivala kulinarike. pripravljamo še pet novih oziroma dodatnih
prireditev. To so: Salon penečih vin. Ljubljanska vinska pot predstavlja slovenske vinorodne dežele (tri
prireditve posvečene vsakokrat eni vinorodni deželi Primorski. Podravju in Posavju) ter dodatno sobota
posvečena Martinovanju v Ljubljani.
Otvoritveni dogodek Sezone velikega formata
SALON PENEČIH VIN

Sezono velikega formata otvarjamo

premiernim SALONOM PENEČIH VIN, ki bo v četrtek, 15. maja. med
16. in 24 uro. potekal vGrand hotelu Union, v Ljubljani. Ideja Salona penečih vin je povezati pridelovalce,
trgovce in distributerje domačih in tujih penečih vin. ki so prisotna na slovenskem tržišču, ter jih predstaviti na
ekskluzivnem dogodku skrbno izbranim ciljnim javnostim. Premierni Salon penečih vin. ki bo v Veliki Unionski
dvorani

s

bomo nadgradili z gala nadaljevanjem

in

NAROČILNICA
na spletno in tiskano izdajo
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zaključkom
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SLOVENIJA

21.5.2014 http://www.glasdezele.si

Stran/Termin:

Naslov: Salon penečih vin
Avtor: Nina Levičnik
Rubrika/Oddaja: /
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

437,05

Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT
http://www.glasdezele.si/articles/2014/salon-pene%C4%8Dih-vin
Nina Levičnik, 05/21/2014

ZANIMIVOSTI

Salon penečih vin

Foto: Jana

Jocif

Sezono velikega formata smo otvorili s premiernim SALONOM PENEČIH VIN. ki se je zgodil v četrtek. 15
maja 2014. v veliki dvorani Grand hotela Union, v Ljubljani. Ideja Salona penečih vin je bila povezati
pridelovalce, trgovce in distributerje domačih in tujih penečih vin ter jih na ekskluzivnem dogodku predstaviti
izbranim ciljnim javnostim Na prvem Salonu penečih vin seje predstavilo 27 pridelovalcev tovrstnih vin. ki so
na ogled in pokušino postavili 80 penečih vin Kar nekaj med njimi je bilo novosti, ki bodo v roku par tednov
šele prišle na tržišče.
vin. ki se je v veliki Unionski dvorani odvijal med 16. in 20. uro. je bilo načrtovano Gala
nadaljevanje pod zvezdami na Unionskem vrtu. Ker je bilo vreme vse prej kot prijazno, se je nadaljevanje
večera ob penečih vinih, vrhunski kulinariki. ki so jo pripravili v GH Union, in izbrani glasbi zgodilo oziroma
nadaljevalo kar v veliki Unionski dvorani in v Vrtni dvorani. Že omenjeno neprijazno vreme je v določeni meri
botrovalo tudi manjšemu obisku. Organizatorji ocenjujemo, da je k temu svoje dodala tudi neprofiliranost
ljubiteljev vin in njihov zadržan odnos do penečih vin. Morda so se potencialni obiskovalci nekoliko ustrašili

Po Salonu penečih

tudi dejstva, da so na prireditvi samo peneča vina Verjetno pa je svoje dodalo tudi dejstvo, da pri nas peneča
vina še vedno veljajo za pijačo posebnih trenutkov in praznovanj. V zakup je potrebno vzeti še dejstvo, da so
prireditve, ki se jih prireja prvič, praviloma slabše obiskane. To pa ne pomeni, da bomo vrgli puško v koruzo

ampak bomo vztrajali pri zastavljenem konceptu Zato bomo v prihodnjem letu razmislili tudi

o

terminu in

dnevu prireditve.

Pod črto pa lahko zadovoljno ugotovimo, da je bila tako odločitev za tovrstno prireditev vsemi vsebinami)
pravilna, saj je večina udeležencev zelo uživala v predstavljenih in ponujenih peninah in penečih vinih ter
kulinariki. kakor tudi organizacija na nivoju, ki pritiče tovrstnim dogodkom
(z

Ljubljanska vinska pot predstavlja vinorodno deželo Primorsko
Pod okriljem znamke Ljubljanska vinska pot letos pripravljamo serijo treh sobotnih dogodkov na prostem
Vsak dogodek bo prebivalcem Ljubljane, turistom in obiskovalcem predstavil »vinorodno deželo v malem«.
Prvi izmed treh dogodkov bo predstavil vinorodno deželo Primorsko. Vinarji, pridelovalci in proizvajalci raznih
kulinaričnih dobrot ter drugi ponudniki, ki prihajajo iz vseh štirih vinorodnih okolišev Primorske (Goriških brd.
Krasa. Slovenske Istre in Vipavske doline),
Stritarjevo ulico, v staro Ljubljano.

vas v soboto, 24. maja 2014. med
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