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SPIRITS CONTEST’ 2017 

 
 
 

 
Vážení obchodní přátelé, 
  
Česko - Moldavské Centrum pro Hospodářskou Spolupráci, jako zástupce uspořadatele - moldavské 
veletržní společnosti PPE S.R.L. (POLIPROJECT EXHIBITIONS), Vás touto cestou dovoluje pozvat k možnosti 
přihlásit vzorky na Mezinárodní soutěž vín  BLACK SEA REGION WINES & SPIRITS CONTEST’ 2017 konanou 
v Moldavské metropoli Kišiněv ve dnech 15. - 18. 2. 2017. 
 
BLACK SEA REGION CONTEST’ 2017 je mezinárodní soutěž vín založená v roce 1992. V roce 2016 se této 
soutěže zúčastnilo 324 vín z 15 zemí světa. 
 
Vína oceňuje mezinárodní odborná porota. Koná se pod patronací tří nejvýznamnějších mezinárodních 
organizací: International Organization for Vine and Wine (O.I.V.), International Union of Oenologists (U.I.O.E.) a 
Světové federace mezinárodních soutěží vín a destilátů the Federation of Largest International Wine 
Competitions (VINOFED). 
 
Novým konceptem soutěže je: VZOREK - VELKOOBCHODNÍ MNOŽSTVÍ - DISTRIBUCE. 

 
V rámci realizace konceptu bude probíhat propagace podniků, které participují v soutěži a jejich produktů. 
Plánuje se zapojit specializované elektronické a tisková média, sociální sítě, šíření informací prostřednictvím 
databáze kupujících, zástupců HoReCa a obchodních sítí v oblasti Černomořského regionu: Moldavsko, Gruzie, 
Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Ukrajina, Rusko, Arménie a Ázerbájdžán. 
 
Cílem soutěže je podporovat kvalitu a výjimečnost nejlepších světových vín, destilátů a likérů. 
 
Všechny vzorky jsou hodnoceny na slepo ve skupinách. Ceny jsou udělovány na olympijském principu a ve 
vybraných kategoriích jsou udělovány sponzorské ceny.  
 
Informace o možnosti přihlásit vzorky na zahraniční soutěž, veškeré podklady (přihlášky, statuty, informace) jsou 
v příloze, případně na webové stránce soutěže:  http://www.vinmoldova.md/index.php?mod=content&id=230.  
Materiály jsou v angličtině; v případě potřeby vám individuálně poradíme a pomůžeme s vyplněním přihlášek a 
odpovíme případné nejasnosti. 
 
Soutěž vín BLACK SEA REGION CONTEST’ 2017 probíhá také jako doprovodný program mezinárodního 
veletrhu vína a destilátů  EXPOVIN MOLDOVA v moldavském Kišiněvu. Soutěž koná se v elegantním Paláci 
Republiky.  
 
V případě zájmu o osobní návštěvu soutěže a veletrhu, uspořadatele připravili pro Vás ubytování, stravování a 
bohatý doprovodný program ZDARMA. Každý subjekt si sám zajišťuje jen přepravu do Moldavska. 
 
Využijte této možnosti, kde spolu s dalšími českými subjekty můžete prezentovat Vaši nabídku, najit obchodní 
partneři a představit Váši společnost v tomto regionu. Pro občany ČR platí bezvízový styk s Moldavskem. 
   
Těšíme se na Vás! 
 
S pozdravem, 
  
Valeria Andronic 
Project koordinátor 
Česko - Moldavské Centrum pro Hospodářskou Spolupráci (CMCHS) 
Tel.: 773 583 836 
E-mail: info@cmchs.cz ; cesko.moldavske@centrum.cz  
WEB: http://www.cmchs.cz 


