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DEAR ORGANIZERS AND VISITORS
AT VINARIA 2012,

It is a great honour for the Embassy of the
Argentine Republic in Bulgaria that Interna-
tional Fair Plovdiv has invited the Argentine
Republic to be Partner Country of this year's
edition of VINARIA 2012, especially in the
year marking the 20th anniversary of this
prestigious exhibition.

It is well known that Argentina enjoys an advantageous position in the world of wine
as one of the key players in the international market. At present, the country is the
fifth largest wine producer in the world, possessing 228 thousand hectares of vine-
yards with an annual wine production exceeding 14 million hectolitres. Argentina also
ranks ninth among the major wine exporters worldwide with a sustainable export
growth of approx. 24% per year from 2002 to 2010, mainly in the high-end wine
category.

Some of the 1.300 wineries that now exist in Argentina, are already available on the
Bulgarian market, thus providing the connoisseurs with a larger variety of wines to
choose from. Today, you can find wines made in the wineries of Amalaya, Argento,
Catena Zapata, Familia Zuccardi, Finca La Celia, Graffigna, Salentein, Trapiche, Trivento
and Zemlia.

I extend an invitation to all of you to visit our exhibition stand, so that we can share
opinions on the Argentine wines, including the exceptional wine varieties, and drink
a toast to the success of VINARIA 2012.

I would like to congratulate the organizers on the 20th anniversary of the exhibition
and express our appreciation that this special participation will contribute to bring
Argentina closer to Bulgaria.

Guillermo Salvador Azrak
Ambassador of the Argentine Republic to Bulgaria

ARGENTINE REPUBLIC – PARTNER COUNTRY
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УВАЖАЕМИ ОРГАНИЗАТОРИ
И ПОСЕТИТЕЛИ НА ИЗЛОЖБАТА
ВИНАРИЯ 2012,

За Посолството на Аржентина в
България е голяма чест, че Междунаро-
дeн панаир Пловдив AД е поканил имен-
но Република Аржентина за страна парт-
ньор на настоящето издание на Вина-
рия 2012, особено в годината, в която

се отбелязва двадесетата годишнина от провеждането на тази престижна
международна изложба.

Общоизвестно е, че Аржентина заема едно привилeгировано място в
света на виното и е един от основните играчи в международен план. По
настоящем е петият производител на вино в света, като притежава 228
хил. хектара лозови насаждения и продукция, надхвърляща 14 милиона хекто-
литъра годишно. Също така, Аржентина е на девето място сред основните
износители в света, с устойчив растеж на износа си от приблизително 24%
ежегодно от 2002 до 2010 г., особено за вината от висок клас.

Част от 1300 изби, които в момента съществуват в Аржентина, вече
могат да се намерят на българския пазар, като това позволява на добрия
познавач да има по-голямо разнообразие на вина, когато прави своя избор.
Днес можете да се намерите вина от избите Amalaya, Argento, Catena Zapata,
Familia Zuccardi, Finca La Celia, Graffigna, Salentein, Trapiche, Trivento и Zemlia.

Каня всички Вас да посетите нашия щанд, за да можем да обменим
мнения относно аржентинските вина, включително изключителните им сор-
тове, както и заедно да вдигнем наздравица за успеха на Винария 2012.

На организаторите на събитието изразявам нашите поздравления по
случай двадесетгодишното непрекъснато присъствие на изложението и на-
шата благодарност, че с това специално участие допринасят за сближаване-
то на Аржентина с България.

Гийермо Салвадор Асрак
Посланик на Република Аржентина в България

РЕПУБЛИКА АРЖЕНТИНА – СТРАНА ПАРТНЬОР
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