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11.2.2015 www.instore.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Slovenija: 2. Salon penečih vin v petek

Vsebina: Drugi Salon penečih vin bo na enem mestu, v prostoru, ki ustreza dimenzijam in razkošju 
penečih se vin, na eni izmed najlepših lokacij prestolnice, v veliki dvorani Grand hotela Union, 
tudi to leto ponudil izbrana peneča se vina.

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

11.2.2015 www.lady.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: 2. Salon penečih vin

Vsebina: Petek, 13. februar 2015, med 17. in 24. uro, GH Union, Ljubljana

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

11.2.2015 www.facebook.com Stran/Termin: Družbeno omrežje

Naslov: Lajk za naše borce! 

Vsebina: Lajk za naše borce!  Na petkovem Salonu penečih vin bosta naše barve zastopala Matjaž 
Prelogar in Primož Perne! Po salonu pa bo Matjaž tudi v Dvorni bar, kjer poteka promocija 
naših vin. Vabljeni!

Avtor: Vinska klet Goriška Brda

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

12.2.2015 Slovenske novice Stran/Termin: 21 SLOVENIJA

Naslov: V petek na peneča se vina

Vsebina: V petek na peneča se vina Jutri na predvalentinov večer se bo med 17. in 24 uro v 
ljubljanskem GH Union odvijal večer odlične penine, kulinarike in izbrane glasbe.

Avtor:

Rubrika, Oddaja: ŽIVLJENJE V OBJEKTIVU Žanr: POROČILO Naklada: 92.805,00

Gesla: SALON PENEČIH VIN

RadoSt

KAZALO - zbirni list objav

www.pressclip.si
www.pressclip.si


11.2.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 623,70 Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

IN STORE in your country

SLOVENIJA Sreda 11.02.2015

Slovenija 2. Salon penečih vin v petek
11.02.2015
Včeraj je bila v hotelu Union novinarska konferenca na kateri so predstavili petkov Salon penečih vin ki

bo na predvalentinov večer v ljubljanskem GH Union.

Drugi Salon penečih vin bo na enem mestu v prostoru ki ustreza
dimenzijam in razkošju penečih se vin na eni izmed najlepših lokacij
prestolnice v veliki dvorani Grand hotela Union tudi to leto ponudil
izbrana peneča se vina.

Le ta iz leta v leto presegajo kliše o vinih za posebne priložnosti
praznovanja in postajajo vedno bolj priljubljena tudi ob vseh drugih
prilikah kakor tudi kot vinska spremljava vrhunski kulinariki. Zato bomo
peneča vina ki jih bo moč okusiti in kupiti na Salonu penečih vin
nadgradili v skladu s trendi z vrhunsko kulinariko hotelov Union.

Za piko na i čarobnemu vzdušju ki se bo zgodilo le večer pred
valentinovim pa bo poskrbela skrbno izbrana glasbena spremljava ki bi
znala koga zvabiti tudi na ples.Novost letošnjega Salona penečih vin je
nekoliko spremenjen salonskemu tipu prireditve prilagojen koncept
predstavitve in konzumacije vin.

Degustacija vseh vin na salonu je brezplačna medtem ko pa se
nadaljnje količine vino na kozarec steklenica  za konzumacijo na licu
mesta ali za domov se zaračunajo po veljavnem ceniku vinarja. Proti
plačilu bodo na voljo tudi izbrani hladni prigrizki Grand hotela Union.

Na 2. Salonu penečih vin bo moč spoznati poizkusiti in kupiti preko 80
penečih se vin 36 blagovnik znamk iz Slovenije Francije Hrvaške
Italije in Španije.

Slovenska vina prihajajo iz vseh treh vinorodnih dežel ter osmih od devetih vinorodnih okolišev. Izmed tujih vin naj
izpostavimo dve letošnji novosti kar sedem blagovnih znamk francoskih šampanjcev in tri vinarje ki prihajajo iz

sosednje Hrvaške odkoder prihaja tudi močna ekipa enogastro novinarjev ki bo poleg penečih vin na salonu
spoznavala tudi Union hotele kot vrhunsko enogastro destinacijo.

Ideja salona je povezati pridelovalce trgovce in distributerje domačih in tujih penečih vin ki so prisotna na
slovenskem tržišču ter jih predstaviti na ekskluzivnem dogodku skrbno izbranim ciljnim javnostim. Tu imamo v mislih
predvsem gostince odgovorne v restavracijah in hotelih poslovneže novinarje trgovce lastnike vinotek
sommelierje predstavnike najrazličnejših medijev ter na koncu in nenazadnje ljubitelje penečih vin.
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Slovenija: 2. Salon penečih vin v petek

SPLETNI ČLANEK

http://www.instore.si/newsarticle/newsarticle/2-Salon-penecih-vin-v-petek

www.instore.si



11.2.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 2,00 Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

11.02.2015 Promo Foto Promo

Za komentiranje se moraš prijaviti.

Začnimo leto z mehurčki

2. Salon penečih vin
Petek 13. februar 2015 med 17. in 24. uro GH Union Ljubljana

Drugi Salon penečih vin bo na enem mestu v prostoru ki pritiče dimenzijam in razkošju penečih se vin na eni
izmed najlepših lokacij prestolnice v veliki dvorani Grand hotela Union tudi to leto ponudil izbrana peneča se
vina. Le ta iz leta v leto presegajo kliše o vinih za posebne priložnosti praznovanja in postajajo vedno bolj
priljubljena tudi ob vseh drugih prilikah kakor tudi kot vinska spremljava vrhunski kulinariki.

Zato bomo peneča vina ki jih bo moč okusiti in kupiti na Salonu penečih vin nadgradili v skladu s trendi  z

vrhunsko kulinariko hotelov Union. Za piko na i čarobnemu vzdušju ki se bo zgodilo le večer pred valentinovim
pa bo poskrbela skrbno izbrana glasbena spremljava ki bi znala koga zvabiti tudi na ples.

V okviru dogodka bo vabljenim prvič predstavljena tudi posebna kljubska kartica s katero bo v tem letu možno
obiskovati vse dogodke v organizaciji RadoST in Restaurantcluba brez dodatnega plačila vstopnine kot VIP gost

prav tako bo možno s kartico uveljavljati tudi poseben status in kar do 25 nižje cene za skupine do 12 oseb
v več kot 200 izbranih restavracijah v Sloveniji in na Hrvaškem.

Več informacij
www.radost.si
FB Vinskokulinarične prireditve v Ljubljani

www.restaurantclub.si
Gurmanski vodnik regije in organizator Festivala Okusov

Komentarji

Revija Lady

7.057 ljudem je všeč Revija Lady.

Všeč mi jeVšeč mi je

Pridruži se Create an account or Prijava to see
what your friends recommend.

Lady številka 49
4 oseb to priporoča.

Bo Slovenija končno zmagala
10 oseb to priporoča.

Lady številka 6
Prelistajte novo Lady ob skodelici svoje
najljubše kave in preverite o čem smo pisali
tokrat

O reviji Novice Ljudje Kolumna Kraljevske Družabnosti Vaše rubrike NazajIšči

RegistracijaPrijava
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2. Salon penečih vin

SPLETNI ČLANEK

http://www.lady.si/2015/02/2-salon-penecih-vin/

www.lady.si



11.2.2015 Stran/Termin:

Družbeno omrežje

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 623,70 Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

Nazaj na album Slike osebe Vinska klet Goriška Brda Stran osebe Vinska klet Goriška Brda Prejšnja Naprej

Slike s časovnice

Pridruži se Prijava Mobilno Poišči prijatelje Značke Osebe Strani Kraji Igre

Lokacije O nas Ustvari oglas Ustvari stran Razvijalci Zaposlitev Zasebnost Piškotki Pogoji uporabe

Pomoč

Facebook 2015
Slovenščina

Vinska klet Goriška Brda
Lajk za naše borce

Na petkovem Salonu penečih vin bosta naše barve zastopala Matjaž Prelogar in Primož Perne

Po salonu pa bo Matjaž tudi v Dvorni bar kjer poteka promocija naših vin. Vabljeni

7 min

Osebama Suzana Bencetič in Tomaž Marka je to všeč.

Album Slike s časovnice

V skupni rabi z

Odpri pregledovalnik slik

Prenos

Vgradi objavo

Javno

E-naslov ali telefon Geslo

Prijava

Pozabil sem svoje geslo.Najostanem prijavljen a

Pridruži se
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Lajk za naše borce! 

Vinska klet Goriška Brda

SPLETNI ČLANEK

http://www.facebook.com/kletbrda/photos/a.181663238577110.45436.181279158615518/800904439986317/?type=1

www.facebook.com



12.2.2015 Stran/Termin: 21

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: ŽIVLJENJE V OBJEKTIVU Žanr:

Površina/Trajanje: 153,89 Naklada: 92.805,00

Gesla: SALON PENEČIH VIN

V petek na peneča se vina
Jutri na predvalentinov večer se bo med 17. in 24 uro v ljubljanskem

GH Union odvijal večer odlične penine, kulinarike in
izbrane glasbe. Peneča se vina iz leta v leto presegajo kliše o vinih za
posebne priložnosti , praznovanja in postajajo vedno bolj priljubljena
ob vseh drugih prilikah, kakor tudi kot vinska spremljava vrhunski
kulinariki. Zato bodo vina , ki jih bo moč okusiti in kupiti na Salonu
penečih se vin , nadgradili v skladu s smernicami – z vrhunsko kulinariko

hotela Union. Za piko na i čarobnemu vzdušju bo poskrbela
skrbno izbrana glasbena spremljava, ki bi znala koga zvabiti tudi
na ples. Letošnja novost je nekoliko spremenjen, salonskemu tipu
prireditve prilagojen koncept predstavitve in konzumacije vin. Degustacija

vseh vin na salonu je brezplačna, medtem ko se nadaljnje
količine (vino na kozarec, steklenica – za konzumacijo na kraju
samem ali za domov ) zaračunajo po veljavnem ceniku vinarja. Za
plačilo bodo na voljo tudi izbrani hladni prigrizki Grand hotela
Union. Na 2. salonu penečih se vin bo moč spoznati , poizkusiti in
kupiti prek 80 penečih se vin , 36 blagovnih znamk iz Slovenije ,

Francije, Hrvaške, Italije inŠpanije. ¾Utrinek z novinarske konference
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V petek na peneča se vina

POROČILO

Slovenske novice
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