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Eltelt egy Ã©v a VinCE 2011 Ã³ta. Egy magazin helyett egy mÃ¡sik szÃ¼letett, amely nagy Ã¶rÃ¶mÃ¼nkre mÃ©g nÃ©pszerÅ±b
mint a korÃ¡bban Ã¡ltalunk kÃ©szÃ-tett elÅ‘dje volt. A sikert Ã–nÃ¶knek is kÃ¶szÃ¶nhetjÃ¼k: a kivÃ¡lÃ³ boraiknak, amelyeket
hÃ³naprÃ³l hÃ³napra elkÃ¼ldenek nekÃ¼nk, Ã©s annak, hogy hÃ-reiket, Ã¶rÃ¶meiket, ÃºjdonsÃ¡gaikat megosztjÃ¡k velÃ¼nk.
Most arra kÃ©szÃ¼lÃ¼nk, hogy a korÃ¡bbi VinCE 2010 Ã©s a VinCE 2011 utÃ¡n a 2012-es VinCE mÃ©g nagyszerÅ±bb legyen
mÃ©g tÃ¶bb szakembernek Ã©s borszeretÅ‘ â€žcivilnekâ€• mutathassuk meg bÃ¼szkesÃ©geinket, a magyar borokat.

VinCE 2012 â€“ kÃ³stoltatÃ¡s
RendezvÃ©nyÃ¼nket prÃ³bÃ¡ljuk Ãºgy alakÃ-tani, hogy az Ã–nÃ¶knek a legjobb legyen. Az elsÅ‘ VinCE utÃ¡n nÃ©hÃ¡nyan
kifogÃ¡soltÃ¡k, hogy nem tudtak bejutni a mesterkurzusokra, mert azok a kÃ³stolÃ¡ssal pÃ¡rhuzamosan futottak. A
rÃ¡kÃ¶vetkezÅ‘ Ã©vben idÅ‘ben kÃ¼lÃ¶nvÃ¡lasztottuk a mesterkurzusokat Ã©s a kÃ³stolÃ¡st â€“ ekkor viszont mindannyian azt
kifogÃ¡soltÃ¡k, hogy rÃ¶vid volt a kÃ³stoltatÃ¡s. 2012-ben tehÃ¡t ismÃ©t egÃ©sz napos kÃ³stolÃ¡s lesz, hogy Ã–nÃ¶knek legyen
ideje bÅ‘ven bemutatni boraikat.

VinCE 2012 â€“ szakmai nap
Az augusztusi borvidÃ©kjÃ¡rÃ³ kÃ¶rÃºtunk sorÃ¡n Ã–nÃ¶k kÃ¶zÃ¼l sokan emlÃ-tettÃ©k, hogy jÃ³ lenne, ha lehetÅ‘sÃ©g nyÃ-ln
kÃ¶zvetlenÃ¼l, mÃ©g a rendezvÃ©ny elejÃ©n talÃ¡lkozni a meghÃ-vott kÃ¼lfÃ¶ldi kereskedÅ‘kkel, Master of Wine szakÃ©rtÅ‘k
persze az Ã¶sszes szakmabelivel. Ã‰ppen ezÃ©rt kialakÃ-tottunk egy szakmai napot: pÃ©nteken a kipakolÃ¡s utÃ¡n, 15 Ã³rÃ¡tÃ
19 Ã³rÃ¡ig csak szakmabeliek szÃ¡mÃ¡ra fog nyitva Ã¡llni a rendezvÃ©ny. 20 Ã³rÃ¡tÃ³l pedig egy kÃ¶tetlen VinCE fogadÃ¡sra
invitÃ¡ljuk Ã–nÃ¶ket, ahol talÃ¡lkozhatnak a VinCE meghÃ-vott vendÃ©geivel, elÅ‘adÃ³ival.

VinCE 2012 â€“ rÃ©szvÃ©tel a mesterkurzusokon
Annak ellenÃ©re, hogy szÃ¡mos, kifejezetten borÃ¡szoknak szÃ³lÃ³ elÅ‘adÃ¡st tartottunk, az Ã©rdeklÅ‘dÃ©s borÃ¡szkÃ¶rÃ¶kbÅ‘
sajnos nem volt szÃ¡mottevÅ‘. MegÃ©rtettÃ¼k â€“ Ã–nÃ¶k szÃ¡mÃ¡ra a VinCE Budapest sorÃ¡n a legfontosabb az Ã¼zletkÃ¶tÃ
kapcsolatÃ©pÃ-tÃ©s. Mi azÃ©rt tovÃ¡bbra is szeretettel vÃ¡rjuk Ã–nÃ¶ket a mesterkurzusokon, workshopokon is. A kiÃ¡llÃ-tÃ³i
csomagba beletartozik 9 db napi kÃ³stolÃ³jegy, Ã-gy Ã–nÃ¶knek mÃ¡r csak a â€žhelyjegyetâ€• kell megvÃ¡sÃ¡rloni az adott
mesterkurzusra, workshopra (ezek Ã¡ra 2000 Ã©s 6000 Ft / fÅ‘ kÃ¶zÃ¶tt van).

VinCE 2012 â€“ Tasting Zone
A tavaly bevezetett, csak szakmabeliek szÃ¡mÃ¡ra fenntartott helyisÃ©g sikeresnek bizonyult, ezÃ©rt a Tasting Zone 2012ben is nyitva Ã¡ll. A helyisÃ©g lÃ©nyege, hogy a pincÃ©szetek 2-fÃ©le bort delegÃ¡lhatnak, Ã©s azok a szakmabeliek, akik nem
tudnak minden standot vÃ©gigjÃ¡rni, itt viszonylag gyorsan megnÃ©zhetik azokat a borokat, amelyekre kÃ-vÃ¡ncsiak. A
Tasting Zone helyisÃ©g idÃ©n nagyobb Ã©s exkluzÃ-vabb lesz, a helyisÃ©gben lesz tÃ¡rgyalÃ³lehetÅ‘sÃ©g is. Ãšj szolgÃ¡ltatÃ
amennyiben egy kereskedÅ‘ vagy Ã©ttermes kÃ³stolÃ³ komolyan Ã©rdeklÅ‘dik egy bor irÃ¡nt, a Tasting Zone munkatÃ¡rsai
megkeresik az adott borÃ¡szt Ã©s a tÃ¡rgyalÃ³asztalnÃ¡l ideÃ¡lis lehetÅ‘sÃ©get teremtenek arra, hogy az Ã©rdeklÅ‘dÅ‘ Ã©s a
pincÃ©szet kÃ©pviselÅ‘je nyugodtan tÃ¡rgyalhassanak.

VinCE 2012 â€“ a borverseny
SzÃ¡mos jÃ³l szervezett, kivÃ¡lÃ³ borverseny van a vilÃ¡gban, nÃ©hÃ¡ny MagyarorszÃ¡gon is. Mi viszont Ãºgy Ã©rezzÃ¼k, hogy
kÃ¶telessÃ©gÃ¼nk kihasznÃ¡lni a kÃ¼lfÃ¶ldi vendÃ©gek jelenlÃ©tÃ©t, Ã©ppen ezÃ©rt, ahogy 2011-ben, Ãºgy 2012-ben is tart
borversenyt, ahol a VinCE elÅ‘adÃ³i fognak bÃ-rÃ¡lni. 2012-ben jelen lesz Steven Spurrier is, a legendÃ¡s 1976-os
Bordeauxâ€“Kalifornia kÃ³stolÃ³ kitalÃ¡lÃ³ja Ã©s levezetÅ‘je, az egyik leghÃ-resebb borszakÃ©rtÅ‘ a vilÃ¡gon. Å• lesz az elnÃ¶k
VinCE Budapest borversenyÃ©nek, ahol MagyarorszÃ¡g Ã©s a vilÃ¡g verseng majd.
HelyszÃ-n â€“ Corinthia Hotel Budapest
ErzsÃ©bet kÃ¶rÃºt 43â€“49.
KiÃ¡llÃ-tÃ¡s ideje:
2012. mÃ¡rcius 23-Ã¡n (pÃ©nteken)
15.00â€“19.00 Ã³rÃ¡ig
2012. mÃ¡rcius 24-25-Ã©n (szombat-vasÃ¡rnap)
11.00â€“20.00 Ã³rÃ¡ig
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