ZnojmoRegion, z.s.
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Vánoční dárek ze Znojemska
zakoupíte ve Vánočním dárkovém okénku
ZnojmoRegionu (Obroková 2/10, Znojmo)

každou adventní středu
(2., 9., 16. a 23. prosince 2020)

vždy od 9 do 19 hod.
Nákupem podpoříte regionální výrobce
a turistické služby Znojemska a Podyjí.

ZNOVÍN ZNOJMO
•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.

Papírová vystřihovánka „Betlém ze Znojma“
Ryzlink rýnský „Pozdrav ze Znojma“ č.š. 9364, láhev 0,75 l
Sauvignon „Pozdrav ze Znojma“ č.š. 8343, láhev 0,75 l
Vinný parfém „Traminer Tones“, 50 ml
Vinný parfém „Old Vineyard Šobes“, 50 ml

=150 Kč
=190 Kč
=190 Kč
=600 Kč
=600 Kč

DODAVATEL:
Znovín Znojmo, a.s., Šatov 404, 671 22 Šatov
Tel.: 515 266 610, E-mail: znovin@znovin.cz, www.znovin.cz
Předseda Představenstva
+420 603 884 897
predseda@znojmoregion.cz

Tajemník
+420 604 206 438
tajemnik@znojmoregion.cz
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Společnost Znovín Znojmo patří k nejznámějším a nejpopulárnějším stálicím moravského vinařství.
Je také právem považována za průkopníka vinařské turistiky na Znojemsku. Znovín mnohokrát udával
a stále udává trendy českému vinařství. Byl například první společností, která zahájila výrobu řízeného
kvašení v 90. letech, první uvedl do života dnes již běžnou a oblíbenou zásilkovou službu. Zapůsobil
aktivitami spojujícími víno a umění v Louckém klášteře, dobře propojil víno a sportovní
aktivity v přírodě (Znovín Walking, Znovínský koloběžkový okruh...). Spolupořádal také
několik přelomových vinařských výstav. Jako první uvedl do života velmi dobře
organizovaná a stále více populární Vinařská putování atd. Stále oblíbenější Vinařský
turistický program byl poprvé představen v roce 2003.
Pozdrav ze Znojma
Speciální edice dárkových lahví vín, kde je „Pozdrav ze Znojma“ uveden v 7 různých
jazykových variantách. Etiketa je také originálním způsobem využita tak, že motiv
znojemských dominant (třeba Radniční věže) spatříte průhledem přes láhev.
• INFO Ryzlink rýnský
• INFO Sauvignon

•
•

Vinné parfémy
Unikátní řada parfémů, jejichž vonné esence připomínají vůně jednotlivých vinných odrůd.
V exkluzivní nabídce Znovínu jsou celkem 3: parfém s vůní muškátu, parfém s vůní tramínu
a parfém inspirovaný panensky čistou přírodou starobylé vinice Šobes ukryté v Národním
parku Podyjí. Poslední dva jmenované jsou zařazeny do nabídky Vánočního dárkového
okénka ZnojmoRegionu.
INFO Parfém Old Vineyard Šobes
INFO Traminer Tones

Betlém ze Znojma
Papírová vystřihovánka s Betlémským motivem, který
k období vánočních svátků neodmyslitelně patří. Tento
je však jedinečný – kromě známého zobrazení Ježíška
v jesličkách, Panny Marie a Josefa, jej totiž zdobí
pozadí v podobě Louckého kláštera, kostela sv.
Mikuláše a Radniční věže – slavných symbolů města
Znojma. A nebyl by to Betlém ze Znojma, kdyby
chyběla lidová muzika, vinaři nebo košík s okurkami.
Vystřihnout a sestavit jej zvládnete hravě sami doma.
V prodeji bude ale pouze v omezením množství...
Předseda Představenstva
+420 603 884 897
predseda@znojmoregion.cz

Tajemník
+420 604 206 438
tajemnik@znojmoregion.cz

