Festival otevřených sklepů – 11. ročník a 26. festival

Podzim v Modrých Horách 2019
Vážení vinaři, dovolte, abych Vás tímto oslovil s nabídkou účasti na akci
Festival otevřených sklepů – Podzim v Modrých Horách, který se uskuteční ve dnech 9. a 10. listopadu
2019
Festivaly otevřených sklepů vstoupily rokem 2019 již do svého jedenáctého ročníku. Předešlých 25
festivalů postupně představilo vinaře všech podoblastí. Celkem více než 41 000 účastníků festivalů
navštívilo postupně 119 vinařských obcí a kolem 750 sklepů.
V obcích Modrých Hor se festival konal třikrát, naposledy na jaře 2015. Návštěvnost všech festivalů roste
a v počtu návštěvníků se už jarní a podzimní srovnaly. Úměrně tomu narůstá i objem prodaných vín a
tudíž i tržby na sklep. Návštěvníci přicházejí ze všech krajů ČR, 30% je z Prahy a okolí, narostl počet lidí i
ze Slovenska a Polska.
Akce se uskuteční přímo ve sklepech vinařů. Vinaři neplatí registrační ani žádné jiné poplatky. Každý
z vinařů získá z naší strany publicitu v hodnotě asi 30.000,- Kč a prezentační panel. Víno k degustacím
poskytuje vinař na své náklady, tržba z kupónů a prodeje vína za hotové mu zůstává v plné výši.
Podrobněji v přiložené smlouvě. Při návštěvnosti nad 1 800 účastníků bude část výnosu ze vstupného
rozdělena vinařům jako bonus za rozlitá vína.
Festivalovými obcemi pro podzimní festival jsou:
 Velké Pavlovice, Bořetice, Kobylí, Vrbice, Němčičky
 Celkový počet otevřených sklepů 30 – 33
 V jedné obci očekáváme min 4 a max 12 otevřených sklepů
 Vinaři z okolních obcí se mohou zúčastnit jako hostující vinaři, pokud si zajistí sklep v jedné
z festivalových obcí.
Pro Vaši účast na festivalu vyplňte prosím on-line formulář nejpozději do 17. 6. 2019
http://otevrenesklepy.cz/Registrace-vinare.aspx
nebo odešlete e-mailem přihlášku v příloze. Účast vám potvrdíme.
Po obdržení přihlášek Vám představíme organizaci a ekonomické výsledky předešlých festivalů osobně
na společné schůzce v pondělí 24. června 2019. Pozvánku Vám včas doručíme.
Přílohy:

1 Výzva
2 Přihláška
3 Vzor smlouvy
4 Časový plán přípravy

Ověřte si dobré jméno festivalu u vinařů, kteří se jednoho z nich v letech 2009 – 2019 zúčastnili.
http://www.otevrenesklepy.cz/Katalog-vinaru.aspx

V případě dotazů mě prosím kontaktujte. Děkuji za Vaši včasnou registraci a těším se na spolupráci.
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