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Discover.Vino World 2023

Discover.Vino  е изложение-дегустация на чуждестранни вина.
 

Discover.Vino е формат за популяризиране на вината от различните световни региони.

Discover.Vino е възможност за комуникация и директен контакт между вносителите,

представляващи чужди изби и ресторантьори, търговци, медии и крайни клиенти.

Discover.Vino е двудневно събитие, на което българската винената общност в рамките на два дни 

може да се запознае и опита много широк спектър от различни като произход и стилове вина.

Discover.Vino е насочен към:

Крайните потребители – любопитни начинаещи и опитни ценители на виното

Търговци и дистрибутори на вино

Сомелиери

Представители на търговски вериги

Ресторантьори

Агенции за събитиен мениджмънт 

Медии

Discover.Vino 2023

13 и 14 май 2023, събота и неделя

Място на провеждане

София, Sofia Event Center
https://goo.gl/maps/MpNfvhhmxzh2tnwj8

Работно време

13 май 2023, събота   
  12:00 - 21:00 ч.

  
14 май 2023, неделя 

  11:00 - 19:00 ч.
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Очаквани посетители

Между 1500 и 2000 посетители

Оборудване

Предвиденото оборудване за всеки изложител е:

Дегустационна маса с размери 1,80 х 0,80 м

Позициониране на лого на участника

Дегустационен реквизит:

чаши (с депозит)

ледарка, лед

вода, хляб

плювалник

инфраструктура и обслужване по време на цялото събитие

Реклама

на събитието

Широко мащабна рекламна кампания в интернет, радио и преса. 

Поддържаща кампания в партньорски медии и външна реклама.

на участниците

Подробен анонс на официалния сайт на събитието discover.divino.bg

Включване на логото във всички рекламни материали и презентации, в които се представят учас-

тниците.

Представяне на всички участници в официалните страници на discover.divino.bg и в социалните 

мрежи (основно facebook и instagram)

Брандинг

Брандингът е задължение на организатора и се прави по негова преценка и дизайн. Не се допуска 

поставянето на рекламни банери на изложителите. Участниците имат възможност и да позиционират 

рекламни материали единствено върху самата дегустационна маса.
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Кой може да участва в Discover.Vino 2023?

В изложението могат да участват само поканени от организаторите вносители на вина или изби от 

съответния регион. В Discover.Vino 2023 ще има максимум 50 дегустационни маси. 

Критерии, които ще бъдат взети предвид от организаторите са: 

качество на вината

представителност за региона

участието се гарантира със сключване на договор и заплащане на таксата за участие

Всеки участник има възможност да представи своето портфолио (или част от него) на паралелно 

организирана презентация/дегустация/майсторски клас, предмет на специално споразумение с ор-

ганизаторите.

Акценти за 2023
 

На Discover.Vino 2023 предвиждаме три специално обособени зони – два щанда на винени региони/

страни и бар с натурални вина. 

На щандовете в обособената зона могат да участват както компании, така и сдружения. Условието е, 

че на един щанд могат да бъдат представени вина само от един регион или една държава. В тази зона 

е възможно участие и на български регион. 

Барът с натурални вина ще бъде обслужван от организатора. В него участие могат да вземат всякакви 

вина, които се класифицират като натурални. Задължително условие е да нямат добавени сулфити.

На масите на изложителите също може да има вина от регионите, които са представени в обособе-

ните зони.

Български вина може да бъдат представени само в обособените зони или на бара за натурални вина.

Вина за изложението
Броят на масите е строго лимитиран.

На всяка маса могат да бъдат представени не по-малко от 6 и не повече от 10 вина.

Всеки един вносител може да участва с неограничен брой маси.

Разпределението на масите е по усмотрение и целесъобразност на организатора.

Дегустации по време на Discover.Vino 2023

Всеки участник решава сам и за своя сметка по колко, кои, и какви вина ще разлива свободно на 

посетителите. 
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Покани

На всеки един от участниците ще бъдат предоставени по 10 отпечатани от организатора покани (за гости/

партньори) за всяка от масите, с които участва. 

Всеки един от участниците може да заяви предварително допълнителни покани с 30% отстъпка от цената 

за един ден.

Поканите важат само за един от дните на изложението и се предават на входа от госта, който срещу по-

каната получава гривна.

Продажба на вино по време на Discover.Vino

По време на събитията няма възможност за продажба на вина от масите.

Всички вина, които участват в изложението ще могат да се продават в специално изграден магазин 

CasaVino.

Такси за участие в изложениeтo на Discover.Vino

Посочените цени са без включен ддс. Цената в скоби е валидна за плащане след 31 март 2023.

такса за 1 маса – 1 200 лв. (1 400 лв.)

такса за 2 маси – 2 200 лв. (2 550 лв.)

такса за 3 маси – 3 250 лв. (3 770 лв.)

такса за 4 маси – 4 300 лв. (4 990 лв.)

такса за 5 маси – 5 200 лв. (6 030 лв.)

такса за 6 и повече маси – 950 лв. на маса (1 100 лв.)

Условия за обособените зони

Такса за обособен щанд на винен регион/държава с размер до 40 кв. м – 6000 лв. (7 000 лв. след 

31 март 2023) 

Цената включва наем, изграждане, брандинг (производството и монтажа, но не и дизайна и про-

екта). 

При желание за по-голям щанд цената е по договаряне. Щандът не може да надхвърля 60 кв. м.

Цената за участие в натуралния бар е по договаряне и се базира на броя вина, с които съответ-

ната компания желае да участва.
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Организатор

Организатор на Discover.Vino e DiVino.

Повече от 20 години екипът ни е лидер в областта на българската винена и кулинарна журналистика, ор-

ганизирането на големи винени събития, кулинарни и винени обучения, семинари, събития, тиймбилдинги, 

частни винени дегустации.

Нашето портфолио:

DiVino.Taste, най-голямото изложение за българско вино

Discover.Vino, най-значимото изложение на вносни вина в България

DiVino TOP 50 - класация на най-добрите български вина, награди и събитие

www.divino.bg

списание DiVino Magazine

DiVino Guide - ежегоден каталог на най-добрите български вина

GastronomiX Форум за висша кулинария

CEO | Емил Коралов  

Мениджър проект | Десислава Ганчовска - тел.: 088 494 0761

Адрес | София, ул. „Рачо Димчев“ 8

Т 088 494 0748  E editorial@divino.bg


