RŮŽOVÝ MÁJ©
FARMÁŘSKÉ TRŽIŠTĚ PRAHA

ARCHETYP, Z. S., ŠUMAVSKÁ 69/17, PRAHA 2 120 00

19. KVĚTNA 2018, SOBOTA, 10:00 – 21:00
Cíl akce:
Degustační propagace tuzemských růžových vín. Jedná se o růžové víno ve všech jeho podobách, barvách a
chutích od pestré škály tuzemských vinařů. Samozřejmě nejde jenom o koukání, pozorování a diskuse, ale
hlavně o seznámení pro někoho s dosud neznámým vínem, ochutnávání, popíjení, popř. nakupování v
prostředí doplněném zajímavou hudební produkcí. Pro moravské i české vinaře se růžové víno stává stále
zajímavějším obchodním artiklem. Zatímco v roce 2006 se na výrobu růžových vín využilo zhruba 6%
modrých hroznů, v roce 2010 to bylo již 20%. Vyplývá to z údajů Vinařského fondu ČR. Produkce
moravských a českých růžových vín tak během pouhých čtyř let narostla více než trojnásobně! Česká rosé
vína z hlediska kvality konkurují těm nejúspěšnějším ve světě a sbírají významná ocenění. Za stále větší
popularitou růžových vín v ČR stojí i značka Růžové.cz, kterou v roce 2009 uvedl na trh Vinařský fond. Ten
také akci „Růžový máj“ pravidelně podporuje a zařazuje ji do svého kalendáře celostátních akcí.
Místo konání: náplavka Rašínova nábřeží, mezi železničním mostem a vyšehradskou skálou, Praha 2
Termín: 19. května 2018
Ročník: Sedmý
Pořadatel: Archetyp, z. s.
Odborná spolupráce: Vinařský fond české republiky
Počet vystavovatelů: cca 25 - 30 českých a moravských vinařství
Návštěvnost: 5.000 - 7.000 návštěvníků
Doprovodný program: Gastronomie, která se dobře snoubí s růžovým vínem.
Kulturní program: Cimbálová muzika Trnka, Hot sisters, Voila, Jull dajen
Propagace:
inzerce v týdeníku Respekt
letáky do tramvají A4 v počtu 1500 ks
plakát A2 v počtu cca 500 ks (FT Náplavka a FT Heřmaňák)
radiové spoty – Český rozhlas Regina, Radio 1
propagace na webových stránkách www.farmarsketrziste.cz
propagace na Facebooku www.facebook.com/ftpraha
propagace na webových www.ruzovymaj.cz
Závěr:
Organizátoři akce „Růžový máj“ budou v roce 2018 v tradici založené v roce 2012 pokračovat a
předpokládají, že bude oficiální a hlavní akcí Vinařského fondu pro Růžové víno na území hlavního města
Prahy
Kontakt: Archetyp, jiri@ftpraha.cz
www.ruzovymaj.cz
www.facebook.com/ftpraha
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