
Международният ден на мавруда
е инициатива на Българската
асоциация на винените
професионалисти и ще се
проведе под патронажа на:

Кмета на
Столична Община

Кмета на
Община Пловдив

Министъра на
туризма

ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКОТО ВИНО

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАРТНЬОРИ



СЪБИТИЕТО

Международният ден на мавруда е инициатива на Българската 
асоциация на винените професионалисти и ежегодна винена проява, която 
да допринася за популяризирането на българските вина и винен туризъм 
сред местни и чуждестранни потребители.

Целта на организаторите и партньорите е празникът да се утвърди като 
значимо събитие във винената презентация на страната, да бъде повод за 
сериозен интерес към българското лозарство и винарство, да открои 
забележителната хармония между хилядолетни традиции, иновативни 
технологии, качество и стилово разнообразие на вината, произведени в 
България. Организацията и комуникационната стратегия се изграждат по 
начин, който да насърчава и подкрепя множество инициативи и дейности, 
така че заинтересованите лица естествено да надградят събитието, 
посвещавайки цялата седмица и месеца на българското вино.

България е страна с една от най-древните винени истории. Това е 
причината за сорт-символ да изберем Мавруда, познат на света като 
автентичен български сорт и често сочен като емблематичен за 
страната. Символичният акцент върху вината от Мавруд цели да 
представи и тяхното стилистично многообразие, качество и модерен 
облик - отличителни характеристики на всички съвременни 
български вина, независимо от сорта.

ЗАЩО МАВРУД?

Активности и прояви

26 октомври 2021, Международна конференция, Дом на културата 
„Борис Христов“, Пловдив. Със специалното участие на Caroline Gilby 
MW,  Марин Атанасов, Ламбрин Топузлиев, Вили Гълъбова и други 
водещи винени специалисти. 
28 октомври 2021, Sofia Urban Wine Fest, градски винен фестивал, 
Ларгото, София
Опознавателни пътувания за медии и винени специалисти
Майсторски класове за професионалисти
Информационни кампании за професионалисти и любители
Винени преживявания за любители с дегустации и посещения на изби
Събития в специализирани магазини за вино и други търговски обекти
Медийно отразяване и активна промоция на събитията
Изграждане и комуникация чрез интерактивен двуезичен сайт с 
информация за активности, спонсори, партньори, изби, промоции и др.
Уебинари, виртуални дегустации и др.



ОРГАНИЗАТОР И ИНИЦИАТОР

Българската асоциация на винените професионалисти 
(БАВП) е експертна организация, обединяваща 
професионалисти от всички сектори свързани с 
българското вино. 

Каузата на БАВП е популяризиране на българското вино, 
което да заеме своето достойно място на световната 
винена сцена чрез разпознаваемост, изразителна 
идентичност и положителен имидж. Като 
професионалисти, ние сме убедени в качеството и 
потенциала на българското вино. Вярваме, че запазените 
традиции и експертния опит са предпоставки за 
подобряване на икономическите перспективи за винения 
бизнес, винените райони, винения туризъм и като цяло 
имиджа на България като винен страна. 

Свържете се с нас: 
office@bawp.bg

www.bawp.bg

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ПРАЗНИКА
Каним Ви заедно, с общи усилия, да положим началото на едно 
успешно за българското вино събитие - Международния ден на мавруда. 

Като инициатор, Българската асоциация на винените професионалисти 
подготвя официалната програма и двете основни, медийни събития: 

Международна конференция в Пловдив на 26 октомври 2021 и 
Градски винен фестивал в София на 28 октомври 2021. 

БАВП насърчава всяко партньорство и сътрудничествата, работещи за 
отбелязване на Празника на българското вино. Всяка винарска изба, 
ресторант, винен бар, търговец и туроператор могат да „прегърнат“ 
идеята за Международния ден на мавруда и заедно да изпълним 
седмицата от 25 до 31 октомври с винени, винено-кулинарни и 
туристически събития.



КОЙ НИ 
ПОДКРЕПЯ?

Международният ден на мавруда се организира с официалната 
подкрепа на:
Министерство на туризма
Столична Община
Община Пловдив
ОП Туризъм София
Съвет по туризъм Пловдив 
Тракийски туристически район 
Изби
Академични и браншови организации
Медии

Международният ден на мавруда 2021 ще се проведе под 
патронажа на:
Кмета на Столична Община
Кмета на Община Пловдив
Министъра на туризма

Очаквани 
ползи и 
резултати за 
партньорите

Участие в професионално организирано мащабно събитие 
и среща със световни винени експерти
Създаване на партньорства и успешно сътрудничество
Възможност за формиране на позитивни нагласи и 
позициониране пред фокусирана целева аудитория и 
професионална общност
Подкрепа за българското винопроизводство и устойчивото 
развитие на местните бизнеси и общности
Информационна и рекламна кампания

Преди близо 100 години, на Димитровден, когато повечето 
винари вадят виното от джибрите, майсторът на 
Станимашката малага, Аристи Чорбаджаков - Чорбаджака, 
започвал гроздобер. Неговата прецизност в грижите за лозята 
и майсторлък в правенето на вино и до днес са пример за 
качество и отношение към занаята. Затова избрахме 
Димитровден да бъде празник на българското вино и 
Международен ден на мавруда. В народния календар с 
Димитровден се отбелязва и началото на зимните и по-студени 
месеци. Време за червено вино, споделено с близки и 
приятели.

ЗАЩО 26 
ОКТОМВРИ?



ИДЕИ И ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ

Идеи за 
сътрудничество 
между 
производители и 
заведения

Винен обяд, вечеря или дегустационно меню с вина от 
сорта Мавруд или други местни сортове.
Представяне на вина на производител пред гости на 
заведение.
Вино на чаша от местни сортове в рамките на Деня на 
мавруда или седмицата на българското вино.
Дегустации във винени барове.
Предложете на местния винен клуб да организирате 
съвместно дегустации на вина от местни сортове.
Промоционални цени на вината на производител от 
местни сортове в партньорски обекти.

Предложения 
насочени към 
туристи и 
туроператори

Специални дегустационни пакети: 
- Вертикални дегустации на вина от сорта Мавруд или 

други български сортове
- Енотечни вина
- Дегустация само на български сортове
- Съчетание на вина от местни сортове с местна храна
- Винени работилници с местни сортове
- Слепи дегустации и др.

Предложете специалните си винени пакети на 
туроператорите, с които работите или ни ги изпратете на нас, 
за да ги препратим на заинтересовани оператори в туризма.

Идеи за 
сътрудничество 
между  
производители и 
магазини, вкл. 
онлайн

Промоционални цени или пакети с препоръчителна цена.
Тематични дегустации на мавруд и вина от местни 
сортове. 
Ваучер за дегустация и/или друг подарък при покупка на 
определен брой бутилки.
Аукцион на енотечни вина.
Пакет с вина, а като комплимент онлайн среща с 
технолога и представяне на вината.

Социални мрежи Не забравяйте да популяризирате в социалните си мрежи 
всички събития, в които участвате или организирате като 
използвате хаштаг #mavrudday



ИДЕИ И ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ

Пишете ни на:

info@mavrudday.com

office@bawp.bg

Как да се свържа с организаторите?

Нямаме вина от 
Мавруд и местни 
сортове, как да 
участваме?

Предложете на друга винарска изба с местни сортове да 
участвате заедно в дегустации, дегустационни менюта, онлайн 
и офлайн промоции. Не забравяйте, че фокусът трябва да е 
върху вината от местни сортове. 
Организирайте регионално празненство с цел привличане на 
туристи в региона. Регионалните събития са най-подходящият 
формат за участие на производителите, които нямат местни 
сортове в портфолиото си. Обединете местната общност и 
организирайте местно винено събитие. Нека празникът стане 
повод за създаването на успешно сътрудничество между 
избите, заведенията, бизнеса и администрацията във Вашия 
регион. Не забравяйте, че безплатните събития са против 
концепцията на Международния ден на мавруда.

Какво ще се случи 
със събитието 
при налагане на 
ограничения 
свързани с Covid-
19?

Всички присъствени събития ще бъдат проведени при 
стриктно спазване на актуалните противоепидемични мерки и 
указания.
За двете основни събития – конференция и фестивал, 
Столична Община и Община Пловдив предоставиха големи 
пространства, с което ще осигурим необходимата дистанция и 
съответния контрол на достъп, без това да се отрази на 
качеството и атмосферата на събитията.
Разработваме вариант, при който да бъде осигурена 
възможност за онлайн провеждане на част от предвидените 
събития, ако има пълно ограничение относно присъствени 
мероприятия и пътувания.

Всяко винено онлайн и офлайн събитие, честване и продукт 
на взаимно партньорство между винарска изба, ресторант, 
винен бар, търговец и/или туроператор, за което ни бъде 
изпратена информация и не противоречи на Етичния кодекс, 
ще бъде публикувано на страница СЪБИТИЯ в официалния 
сайт на Международния ден на мавруда (след 10.09.2021): 
www.mavrudday.com
Всеки организатор получава публичност в сайта чрез 
тематична страница на бизнеса, страница за всяка 
организирана активност и включване в празничната 
интерактивна винена карта.

Сайт 



26 ОКТОМВРИ 2021 

ПОДКРЕПЕТЕ 
ПРАЗНИКА НА БЪЛГАРСКОТО 

ВИНО!
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АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОГРАМА 
НА СЪБИТИЯТА СЛЕДЕТЕ В САЙТА НА 
ИНИЦИАТИВАТА:

WWW.MAVRUDDAY.COM


