


Představení akce

Program

Vinařský festival Ostrava žije vínem se v rámci svého 4. ročníku představí v prostorách Národního 
zemědělského muzea v Ostravě.

Program začíná ve 12 hodin v rámci několika programových linií a končí ve 23 hodin.

Vinařská místa budou rozmístěna po celém areálu muzea. Mezi zúčastněná vinařství patří např.:
  • vinařství Mikrosvín CZ
  • vinařství Baláž CZ
  • vinařství Špalek CZ
    • vinařství Fučík CZ
  • vinařství Arte VINI CZ
  • vinařství Simenon CZ
  • vinařství VILAVIN CZ
  • vinařství Vladimír Tetur CZ
  • vinařství Popela CZ
  • vinařství Bergmann AT
    • vinařství Glaser & Glaser Winemakers AT
  • vinařství Sola Raventós ES

Hala s hlavní stage
Na hlavní stage se v rámci rozhovorů s moderátorem představí všichni vinaři a zúčastněné restaurace. 
O hudební program se postarají ostravské kapely Coincidence a Tři Vykřičníky.
Dojde ke slavnostnímu vyhlášení vítězů značky Regionální potravina MSK 2021.

Hala s cimbálovou muzikou
Celodenní vystoupení cimbálové muziky Úsměv doplní folklorní vystoupení souboru Hlubina.

Depozitář potravinDepozitář potravin
V rámci interaktivní expozice potravin budou představeny workshopy a přednášky zaměřené 
na pěstování a výrobu vína a regionálních potravin. Mezi přednášejícími bude zástupce gravitačního 
vinařství VILAVIN z Dobrého pole u Mikulova a výrobce Cavy z vinařství Sola Raventós, Sant Sadurní 
d’Anoia.

Termín akce:  23.10.2021 
Místo konání:    Národní zemědělské muzeum v Ostrava-Vítkovice

Ostrava žije vínem 



Degustační bloky
Ve spolupráci s restaurací Mlýn Vodníka Slámy a vinařstvím Špalek nabízíme pro zájemce možnost 
rezervace degustačního obědu v rámci několika obědových bloků. Degustací provede Marek Špalek 
a šéfkuchař Mlýna Vodníka Slámy.

Lenka Grygarová, 733504367, lenka@navinko.cz
Hana Vrublová, 776817558, hanka@navinko.cz

www.navinko.cz
www.ostravazijevinem.cz  

Festival podporuje nadaci Multicraft
Festival se koná za podpory Vinařského fondu

V rámci partnerství nabízíme:
  • neomezenou degustaci vína u všech vinařských míst
  • vstup do VIP zóny, která bude umístěná na balkoně s výhledem přímo na účinkující
  • neomezenou konzumaci v rámci VIP zóny, kde se o celodenní občerstvení postará
     restaurace Mlýn Vodníka Slámy
  • neomezenou konzumaci vín umístěných přímo ve VIP zóně

Plnění v rámci partnerství:Plnění v rámci partnerství:
  • reklama na všech dostupných kanálech v místě akce – dle individuální domluvy:
      • plakáty v místě konání akce
      • banner stage na hlavní stage
      • plátno fotokoutku přístupné všem zákazníkům
      • katalog degustovaných vín, který obdrží každý návštěvník
      • reklama na LCD obrazovkách v rámci VIP zóny a místa konání akce 
    • reklama na reklamních nosičích umístěných na veřejnosti – dle individuální domluvy:
      • billboardy
      • reklamní bannery OVA Banner
      • plakáty
  • generální partner a hlavní partneři uvedeni v reklamních spotu Rádia Orion
  • vlastní reklamní bannery a nosiče zajištěné partnerem
  • tvorba vlastního reklamního prostoru včetně aktivit v rámci propagace partnera
        v místě konání akce – možné spojit s relax zónou/fotokoutkem apod.        v místě konání akce – možné spojit s relax zónou/fotokoutkem apod.

Cena partnerství:
  • cena partnerství je odvozena na základě počtu zúčastněných osob:
      • 2700 Kč bez DPH / 1 osoba zúčastněná na akci během programu
      • 1700 Kč bez DPH / 1 osoba zúčastněná na akci, která nemůže využít
          občerstvení a degustaci vína v plném rozsahu
      • individuální domluva partnerství s jinou formou plnění dle domluvy

VIP zóna a partnerství

Kontakt




