
13. KONKURS 
WINIARSKI O MEDAL ENOEXPO® 2021

Główną ideą konkursu jest wybór najlepszych win w
poszczególnych kategoriach i nagrodzenie ich
Medalami Targów ENOEXPO® 2021.
Zapraszamy do wzięcia udziału producentów
i importerów wina, niezależnie od tego, czy są
wystawcami Targów ENOEXPO® 2021. Uczestnicy
mogą zgłaszać wina dostępne na polskim rynku, oraz
te, które nie są na nim obecne.

Konkurs o medal ENOEXPO® niezmiennie cieszy się 
wysoką renomą wśród polskiej branży. Jego 
rozpoznawalność wiąże się również z 
Międzynarodowymi Targami Wina w Krakowie 
ENOEXPO®, które są najważniejszym winiarskim 
wydarzeniem branżowym w Polsce, skupiając
w jednym miejscu dystrybutorów, restauratorów, 
konsultantów i przedstawicieli handlu.

Zwycięstwo w konkursie ENOEXPO® to zaistnienie
w świadomości polskiej branży winiarskiej. Konkurs
organizowany jest przez Targi ENOEXPO oraz portal
Vinisfera.pl

www.enoexpo.krakow.pl

Terminy zgłoszeń:
EARLY BIRDS do 15/08/2021
TERMIN OSTATECZNY 1/10/2021

https://enoexpo.krakow.pl/pl/konkursy-winiarskie.html


KATEGORIE:

I. wina białe wytrawne i półwytrawne (do 18 g cukru):
• białe wytrawne i półwytrawne do 30 PLN
• białe wytrawne i półwytrawne w przedziale 30-70 PLN
• białe wytrawne i półwytrawne w przedziale 70-150 PLN
• białe wytrawne i półwytrawne powyżej 150 PLN 

II. wina musujące:
• musujące do 30 PLN
• musujące w przedziale 30-70 PLN
• musujące w przedziale 70-150 PLN
• musujące powyżej 150 PLN

III. wina różowe wytrawne i półwytrawne (do 18 g cukru):
• różowe wytrawne i półwytrawne do 30 PLN
• różowe wytrawne i półwytrawne w przedziale 30-70 PLN
• różowe wytrawne i półwytrawne w przedziale 70-150 PLN
• różowe wytrawne i półwytrawne powyżej 150 PLN

IV. wina czerwone wytrawne i półwytrawne (do 18 g cukru) :
• czerwone wytrawne i półwytrawne do 30 PLN 
• czerwone wytrawne i półwytrawne w przedziale 30-70 PLN 
• czerwone wytrawne i półwytrawne w przedziale 70-150 PLN 
• czerwone wytrawne i półwytrawne powyżej 150 PLN 

V. wina słodkie, półsłodkie i wzmacniane (pow. 18 g cukru):
• słodkie, półsłodkie i wzmacniane do 30 PLN
• słodkie, półsłodkie i wzmacniane w przedziale 30-70 PLN
• słodkie, półsłodkie i wzmacniane w przedziale 70-150 PLN
• słodkie, półsłodkie i wzmacniane powyżej 150 PLN

www.enoexpo.krakow.pl

https://enoexpo.krakow.pl/pl/konkursy-winiarskie.html


ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia można dokonać poprzez wejście na stronę www.enoexpo.krakow.pl
i wybranie zakładki Konkursy Winiarskie. Regulamin na podstronie konkursowej.

1 zgłoszenie              1 kategoria             1 opłata konkursowa               dostarczenie
3 próbek jednego produktu 

KOSZT

TERMINY
• Zgłoszenia i opłaty rejestracyjne do 1/10/2021 r.

• Dostarczenie próbek win do 1/10/2021 r. na adres:
Targi w Krakowie sp. z o.o., ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków
z dopiskiem: KONKURS WINIARSKI ENOEXPO 

• Oficjalne wyniki i rozdanie nagród w czasie Targów ENEOXPO 3-5/11/2021

Kontakt
Katarzyna Knap
Event Manager
tel. +48 12 651 95 32
Tel. kom. 509 926 679
knap@targi.krakow.pl

www.enoexpo.krakow.pl

EARLY BIRD do 15.08.2021 r. Od 16.08. do 1.10.2021 r.

WYSTAWCY ENOEXPO 2021 180 PLN +VAT 200 PLN +VAT

POZOSTALI UCZESTNICY 270 PLN + VAT 300 PLN + VAT

http://www.enoexpo.krakow.pl/
https://enoexpo.krakow.pl/pl/konkursy-winiarskie.html

