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DINAMICA EXPORTULUI TOTAL 4-LUNI, A
PRODUCȚIEI VITIVINICOLE VOLUM / VALOARE
(LITRI / MDL)

ÎN ACEASTĂ EDIȚIE

DINAMICA EXPORTULUI
TOTAL A PRODUCȚIEI
VITIVINICOLE. APRILIE
2020

WINE OF MOLDOVA
STORIES BY DIANA
PAVELESCU

PROIECT WINE OF
MOLDOVA ONLINE. SERIE
DE CURSURI ȘI TRAING-URI

Exportul Total (toate categoriile) în volum 4-luni 2020 comparativ cu 4-luni 2019 : - 1.8 mln litri, - 4 %
Exportul Total (toate categoriile) în valoare 4-luni 2020 comparativ cu 4-luni 2019: - 37.1 mln MDL, -4%

EVOLUTIA EXPORTULUI TOTAL A VINURILOR PENTRU 4-LUNI, VOLUM /
VALOARE (LITRI / MDL)

EVOLUTIA EXPORTULUI TOTAL A VINURILOR ÎMBUTELIAT/VRAC PENTRU 4-LUNI,
VOLUM / VALOARE (LITRI / MDL)
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DINAMICA EXPORTULUI TOTAL APRILIE 2020, A VINURILOR VRAC/ IMBUTELIAT
(VOLUM, LITRI)

DINAMICA EXPORTULUI TOTAL APRILIE 2020, A VINURILOR VRAC / IMBUTELIAT
(VALOARE, MDL)

TOP 10 DESTINAȚII, DINAMICA EXPORTULUI APRILIE, VINURILOR IMBUTELIATE(LITRI)
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TOP 10 DESTINAȚII, DINAMICA EXPORTULUI APRILIE, VINURILOR IMBUTELIATE (MDL)

EVOLUTIA EXPORTULUI TOTAL A DIVINURILOR, BRANDY, DISTILATE
ÎMBUTELIAT/VRAC PENTRU 4-LUNI, VOLUM / VALOARE (LITRI A.A / MDL)
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TOP 10 DESTINAȚII, DINAMICA EXPORTULUI APRILIE, A DIVINULUI, BRANDY
ÎMBUTELIAT (LITRI)

TOP 10 DESTINAȚII, DINAMICA EXPORTULUI APRILIE, A DIVINULUI, BRANDY
ÎMBUTELIAT (MDL)
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CAMPANII DE PROMOVARE

WINE OF MOLDOVA STORIES: OFICIUL NAȚIONAL AL VIEI ȘI VINULUI A LANSAT
O CAMPANIA DE PROMOVAREA A VINURILOR MOLDOVENEȘTI PE PIAȚA
ROMÂNEASCĂ.

Vinul Moldovei este produsul mândriei naționale și este unul dintre cele mai exportate mărfuri ale
țării noastre. Peste 85% din vinurile îmbuteliate sunt comercializate pe piețele externe, iar România
deține întâietatea în rândul țărilor importatoare de vinuri moldovenești, atât după volum, cât și după
veniturile generate. În acest context, dar și datorită numeroaselor aprecieri pozitive din partea
consumatorilor români, Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) lansează campania „Wine of
Moldova Stories by Diana Pavelescu”. Proiectul își propune să prezinte o colecție formată din 30 de
vinuri produse din soiuri locale și internaționale, dar și a celor mai fine cupaje. Astfel, timp de două
luni, istoriile vinificatorilor reuniți sub umbrela brandului vinicol de țară „Wine of Moldova. A legend
alive” se vor afla în centrul campaniei.

De la creare și până în prezent, Oficiului Național al Viei și Vinului a promovat constant vinul de
calitate și a întreprins acțiuni pentru diversificarea piețelor de desfacere. Campania desfășurată pe
piața românească se află în capul listei unui șir de proiecte dedicate promovării vinurilor
moldovenești, a destinațiilor turistice, a culturii, tradițiilor și gastronomiei naționale.

Gheorghe Arpentin, director, Oficiul Național al Viei și Vinului:
„În ciuda distanței și a restricțiilor temporare, Vinul Moldovei
continuă să fie cartea de vizită a țării noastre. Iar în aceste vremuri,
ne-am propus să fim mai aproape de consumatorii noștri, în special
de cei de pe piața românească, prin organizarea unor evenimente
online de prezentare a vinurilor moldovenești. În acest context,
degustările ghidate de vinuri sunt cea mai potrivită metodă,
întrucât sunt experiențe care implică toate simțurile și care,
indiferent de distanță, îți permit să călătorești, să afli istoria și
tradițiile, să cunoști „savoir-faire”-ul a multor generații de vinificatori
și să te îndrăgostești de „terroir”-ul Moldovei. Timp de două luni, ne
propunem ca Vinul Moldovei să fie mult mai cunoscut în rândul
consumatorilor de peste Prut, viitori promotori ai produsului mândriei
naționale.”
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Campania „Wine of Moldova Stories by Diana Pavelescu” constă într-o serie de 10 degustări ghidate
sub îndrumarea Dianei Pavelescu, Secretar General al Asociației Degustărilor Autorizați din
România, jurat la numeroase competiții internaționale din domeniul vinificației, dar și unul dintre cei
mai cunoscuți influenceri din România în această sferă de activitate.

Dianei Pavelescu, gazda campaniei „Wine of Moldova Stories by
Diana Pavelescu”:
„Vinul este o artă, iar fiecare strop ascunde legende, tradiții și istorii
ale vinificatorilor. În cadrul campaniei „Wine of Moldova Stories by
Diana Pavelescu” alături de invitații mei, vom face o călătorie pe la
cele mai reprezentative crame din Republica Moldova și vom
descoperi împreună vinurile care au reușit deja să trezească
interesul și aprecierilor experților internaționali. În ultimii ani, Vinul
Moldovei a înregistrat succese constante în ce privește calitatea, iar
acest lucru i-a adus în palmares numeroase medalii la cele mai
importante concursuri de profil.”

Săptămânal, începând cu data de 9 mai, vor avea loc degustări ghidate, în regim online, pe parcursul
cărora vor fi prezentate câte 3 vinuri de la 3 vinării diferite. La prezentările, care vor fi transmise
online pe paginile de Facebook Wine of Moldova, Wine of Moldova România și a Dianei Pavelescu,
vor lua parte mai multe persoane publice din țară și de peste Prut. Prima sesiune o va avea
ca invitat special pe interpreta Dara. Printre temele abordate la cele 10 sesiuni se numără
prezentarea soiurilor autohtone și a metodelor de vinificare, a tradițiilor și a vinificatorilor care
stau în spatele sticlelor de vinuri. În 2019, pe piața românească a înregistrat o creștere de 11% în ce
privește volumul vinului exportat și 25% în ce privește valoarea încasărilor.
INSTRUIRI

INTRODUCERE ÎN ONLIME MEDIA CU SERGIU COCIERU
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Sergiu Cocieru, în prezent Director Executiv al Admixer Moldova, expert în domeniul digital cu o
experiență vastă în transformarea pieței și unificarea acesteia pentru a atinge standarde internaționale.
Cu o experiență de peste 5 ani în domeniu, a început cariera în grupul de agenții Publicis Media
(Vivaki), gestionând direcția și lucrând cu advertiseri precum Coca-Cola, Nestle, Orange și alții. Sergiu
și echipa lui, au reușit pe parcursul unui an să conecteze tehnologia Admixer pentru peste 20 de
publisheri și toate agențiile de pe piață prin intermediul TradeDesk.

Cursul de inițiere a vinăriilor în domeniul digital urmărește să
prezinte sectorului posibilitățile de prezență și comunicare în
online. Acesta ar include prezentarea generală a evoluției
domeniului și canalele relevante pentru promovarea vinăriilor,
obiectivele acoperite prin fiecare canal de promovare cu accent pe
oportunitățile oferite de social media. Cursul s-ar încheia cu
prezentarea tendințelor și recomandărilor de dezvoltare a prezenței
online a vinăriilor.

INTRODUCERE ÎN ONLIME MEDIA CU SERGIU COCIERU
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Trainingurile cu THOMAS BANGERT și CARMINA NIȚESCU sunt dedicate managerilor Marketing,
Managerilor responsabili de Tursim din cadrul vinăriilor, dar și altor peroane interesate de a-și
extinde cunoștințele și a fi în pas cu tednidețele tehnologice de promovare în spațiul online.
Cursul de inițiere a vinăriilor în domeniul digital urmărește să prezinte sectorului, posibilitățile de
prezență și comunicare în online. Acestea ar include prezentarea generală a evoluției domeniului și
canalele relevante pentru promovarea vinăriilor, obiectivele acoperite prin fiecare canal de
promovare cu accent pe oportunitățile oferite de social media și platformele de referință
(Booking.com, Tripadvisor.com, Expedia. Com, AIRBNB, etc). Webinariile vor avea aloc pe platforma
Zoom.
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BULETIN INFORMAȚIONAL TRIMESTTRIAL

INFOWINE este primul buletin informațional editat în limbile română și rusă, produs și elaborat
de Oficiul Național al Viei și Vinului din Republica Moldova și conține informații oficiale furnizate
de instituții abilitate, inclusiv date statistice ASYCUDA. INFOWINE va atrage atenția asupra
câtorva aspecte importante și relevante pentru sectorul vitivinicol din Republica Moldova:
Exporturile producției vitivinicole;
Piața internă vitivinicolă. Date statistice și analize;
Turism vitivinicol intern și extern;
Noutăți din cadrul vinăriilor (evenimente, concursuri, etc)
Pentru ca buletinul informativ să fie relevant și de interes pentru sectorul vitivinicol, așteptăm de
la dumneavostră propuneri de rubrici, informații de interes public, fotografii, etc.

str. Mitropolit Dosoftei 126,
Chișinău, Republica Moldova, MD-2004
Tel: +373 22 105 560
Fax: +373 22 105 561
www.wineofmoldova.com
www.facebook.com/wineofmoldova
www.facebook.com/wineofmoldova
Responsabil Proiect: Vladislav Burac
vburac@wineofmoldova.com
MOB: 068303040
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