


Чому Вінниця має
Провести цей захід?
• Поділля повертає собі статус

виноробного регіону

• Вино з Вінниці отримало визнання
в Україні та за кордоном

• Місто активно розвиває
напрямок гастротуризму

• Бренд «Українське вино» є
складовою не тільки
економіки, але й культури
та дипломатії нашої країни

Зрештою: Nomen est omen
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Володимир Гігінеішвілі
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Ще у п'ятирічному віці Володимир Карлович переїхав з 
батьками із Сакартвело на батьківщину матері – у Вінницьку
область. Саме тут згодом він почне будівельний бізнес. 
Успішну справу передав синові, а сам зайнявся
захоплюючою діяльністю – виноробством. Ця зацікавленість
врешті переросла в справжнє захоплення, а потому – в 
серйозний бізнес.

Сьогодні Винний Дім Гігінеішвілі відомий не лише всій
області, а й далеко за її межами по всій Україні. Напій
витримується в модерних сховищах, оснащених
лабораторією, у мальовничому селі Корделівка
біля Вінниці. Тут вино набирається сил, витримки
та терпкості, які здатні вразити будь-якого Діоніса.

Президент Vinnytsia Wine Days



Нова подія у винному
календарі України
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Мета: розвиток еногастрономічних і 
туристичних проєктів в умовах
повоєнної відбудови України.

Завдання:
• Створити майданчик обмін досвідом

та комунікації між професіоналам
галузі виноробства, гостинності й
туризму;

• Популяризувати бренд “українське вино”;
• Розвивати культуру споживання напоїв

серед вінничан;
• Просувати Поділля як перспективний

регіон для виноробства та 
еногастрономічного туризму.



Захід для спеціалістів
та поціновувачів
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• Професійні винороби України та інших
країн (Грузія, Молдова та ін.);

• Підприємці, аграрії та керівники громад;

• Представники HoReCa і ритейлу;

• Сомельє та профільні медіа;

• Студенти і викладачі профільних
спеціальностей, науковці;

• Вінничани, які цікавляться винною 
культурою;

• Туристи (Київ, Одеса, Хмельницький, 
Тернопіль, Житомир).



Складові
Vinnytsia Wine Days

6

1. Науково-практична конференція
«Перспективи розвитку еногастрономічного
туризму в Україні»;

2. Міжнародна конференція
«Українське вино: міжнародні можливості
та регіональні перспективи»;

3. Дегустаційний конкурс
Odesa Wine&Spirit Awards;

4. Дегустаційне коло виноробів України,
Молдови, Грузії;

5. Популярні лекції, майстер-класи,
презентації;

6. Екскурсії Вінницею і гастротури.



Ресторан “Тифліс”

Вінницький
торговельно-економічний

інститут ДТЕУ

Туристичний хаб
Visit Vinnytsia

25-28 травня 2023 р.
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We shall VIN!

Ярослав Юшков 
продюсер проекту

Телефон:
+380 67 430 65 15
e-mail:
yaroslav.yushkov@gmail.com


