Înscrie-te în concursul

POVEȘTI CU VINURI ROMÂNEȘTI 2017
Înscrie-ți vinul în concurs și poți câștiga premii
pentru dezvoltarea afacerii tale!
Cu participarea extraordinară a produselor
FORUM® GOLD, VIVANDO® și CANTUS®

Un vin produs cu talent și dăruire merită pus în lumina reflectoarelor.
Crezi că vinul tău poate susține o prestație de succes în fața
celor mai critice gusturi? Vino cu el la casting!
Căutăm vinuri ambițioase, din plantații de maxim 100 de hectare. Le punem apoi pe scenă, în fața Asociației
Degustătorilor Autorizați din România, în patru etape regionale: Moldova, Muntenia și Dobrogea, Oltenia,
Transilvania. Iar celor mai reușite, le dăm întâlnire în marea Finală, la Sibiu. Din lupta finală, doar 3 vor
ajunge vedete!
Un premiu în valoare de 6.218 Euro, compus din:
· Publireportaj la Agro TV, care permite promovarea afacerii pe sticla!
· La alegere, unul dintre următoarele premii:
		 - utilaj pentru aplicarea tratamentelor la vița de vie
		
- identitate de brand
		
- realizarea unui website
Valoarea totală a premiilor din concurs este de 18.654 Euro.
În plus, participând la simpozioanele BASF din ziua concursului, poți afla ultimele noutăți despre tehnologia
de protecție a culturii viței de vie pentru a obține vinuri de o calitate excepțională.

Participant
Denumire:____________________________________________________________________________
Localitate:______________ _Suprafață totală cultivată cu viță de vie:___________________________
Date de contact
Adresa:_______________________________________________________________________________
Telefon:_____________________ _E-mail:___________________________________________________
Categorie vin (alb, roșu, rose):_________________ Soi:______________________________________
Suprafața cultivată cu soiul respectiv:______________
Anul plantației din care provine vinul:_______________
Producția de struguri/ha pentru soiul din care s-a obținut vinul din concurs:___________________
Anul de producție al vinului:_____________ _Conținut în zahăr (g/l):____________________________
Tărie alcoolică:_____ _Aciditate:_______________
Scurtă descriere a tehnologiei de obținere:________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Doresc să particip la simpozion: Da 

Nu 

Data:_____________

Semnătura

Sunt de acord ca datele din această fișă să fie stocate și prelucrate în scop de marketing direct de către BASF SRL. Am fost informat cu privire la toate drepturile mele personale, conform legii, inclusiv asupra dreptului meu de acces, de
intervenție asupra datelor, de opoziție și condițiile în care pot fi exercitate. La cererea mea scrisă, compania BASF SRL., în mod gratuit, va actualiza, bloca, șterge sau transforma în informații anonime datele din acest formular, conform
dispoziției legii nr. 677/2001. BASF SRL. este înscrisă la ANSPDCP cu nr. 11899. Regulamentul concursului este disponibil pe website-ul www.agro.basf.ro

