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Úvod
Realizace tohoto projektu spočívá v provedení marketingového průzkumu mezi
účastníky a návštěvníky veletrhu London Wine & Spirit Fair.
Cílem projektu je přinést české odborné vinařské veřejnosti informace o možnostech
exportu vín z ČR do Anglie.

Proces výzkumu
1. Specifikace problému a stanovení výzkumných cílů
Zná anglický trh česká vína?
- předmětem zkoumání bylo, zda na britském trhu s vínem existuje povědomí
o nabídce českých vín a o českých producentech vína
Chce anglický trh česká vína, v jakém množství?
- cílem bylo zjistit, zda jsou vína produkovaná v ČR konkurenceschopná
a žádaná na britském trhu, budeme se ve výzkumu zabývat rovněž
kvantitativními možnostmi vývozu českých vín do Velké Británie
Jakou kvalitu českých vín preferuje anglický trh?
- bylo zkoumáno, jaká kvalita, druh či typ vína vyhovuje místním
spotřebitelům (bílé, červené, odrůdové nebo značkové atd.)
Jaká cena českého vína je optimální pro anglický trh?
- výstupem je zjištění optimálního cenového rozpětí pro vývoz českých vín
na britský trh.
Jaké balení českých vín je optimální pro britský trh?
- cílem bylo zjistit očekávání britských nákupců vína od balení českých vín,
místní zákonné podmínky (např. údaje na etiketě, vratnost láhví atd.)
a zvyklosti (počet láhví v kartonu apod.), výstupem bude doporučení pro
balení českých vín určených na vývoz do Anglie.
Jaké jsou optimální obchodní podmínky pro prodej českých vín na britském
trhu?
- zjistili jsme optimální formy nabídky českých vín na britském trhu
(distributor nebo přímo maloobchodníci, vinotéky atd.)

2. Plán a metody výzkumu
Při sestavování plánu výzkumu jsme postupovali podle výše uvedených cílů. Primární
údaje byly zjištěny na vinařském kontraktačním veletrhu London Wine & Spirit Fair
v Londýně v termínu 20.–22. května 2003. Na veletrhu se každoročně setkávají
prodejci, producenti a importéři vína z Anglie a celého světa.
Průměrný počet vystavovatelů je 1 200, v roce 2003 veletrh navštívilo 16 171
návštěvníků.
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Složení návštěvníků veletrhu: vrcholový managament 21 %, nákupčí 26 %, prodejci
a lidé z oblasti PR & Marketing 33 %, novináři 3 %, finanční sféra 2 %, logistika 3 %,
ostatní (milovníci vín, znalci, sommeliéři, běžní návštěvníci veletrhu) 12 %..
Složení vystavovatelů na veletrhu: maloobchodní prodejci 23 %, velkoobchodníci
21 %, konzultanti 6 %, diplomaté 1 %, dovozci a obchodní agenti 13 %, VIP 2 %,
logistika 2 %, producenti (výrobci vína) 12 %, média 6 % a ostatní 14 %.
Při stanovení výzkumných přístupů jsme využili především přímých forem dotazování
prostřednictvím tazatele, který společně s respondentem vyplnil dotazník.
V marketingovém průzkumu jsme využili následující metody výzkumu:
dotazníkové šetření mezi návštěvníky veletrhu formou rozhovoru
přímé dotazování u vystavujících subjektů
analytické pozorování u vystavovatelů z nám blízkých zemí (z pohledu
snahy o export na anglický trh) jako jsou Rakousko, Maďarsko, Ukrajina,
Moldávie, Gruzie, Bulharsko atd. (obvykle jsou všechny firmy od jednoho
státu v společně v tzv. národních pavilonech)
komparativní analýza sekundárních informací (nepřímé zdroje)
Výše určenými metodami a analytickými postupy jsme zajistili sběr primárních
informací (cca 600 dotázaných). Využili jsme externího personálu, který byl náležitě
vyškolen v dotazovacích technikách. Důležitým krokem bylo zejména zajištění dobře
připravených dotazníků.
Součástí projektu byla analýza získaných informací. Ty jsou přehledně zpracovány
do elektronické podoby a vyhodnocovány jednotlivě a dále pak v celkovém kontextu.
Všechny zjištěné skutečnosti jsou podrobně popsány, graficky znázorněny
a odůvodněny.
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Analýza marketingového průzkumu
Marketingový průzkum mezi návštěvníky veletrhu
Slyšeli jste někdy o českých vínech ?

ANO
49%

NE
51%

Více než polovina dotázaných vůbec nikdy neslyšela o českých vínech a neví nic
o českém vinařství.
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Kde jste slyšeli o českých vínech ?
V reklamě
16%

Při
návštěvách
ČR
19%

Jinde
65%

Kde jinde jste slyšeli o českých vínech?

v Bulharsku
1%
ze supermarketu
2%

z branže
8%

v Itálii
1%
v Irsku
1%

v ČR
5%

v Rakousku
1%

při studiu na
vin.školách
12%

v Německu
1%

z odborné literatury
22%

z O.I.V.
1%

z internetu
2%

neví
12%

z veletrhu
17%

od přátel
14%

U dotázaných, kteří někdy o českých vínech a českém vinařství slyšeli anebo je znají
bylo zjišťováno odkud mají informace a zkušenosti: 19 % dotázaných se s českým
vínem setkala při návštěvě ČR, 16 % o českých vínech alespoň něco zaslechla
v marketingových komunikacích (reklama, PR, atd.). Zbytek (65%) se o českých vínech
doslechla jinde – nejvíce z odborné literatury, z veletrhů a od přátel. Další poměrně
velká skupina dotazovaných se o českých vínech doslechli při studiu na vinařských
školách. Z tohoto výsledku vyplývá, že povědomí o českých vínech je především mezi
odbornou veřejností a pro běžného konzumenta je tento produkt víceméně neznámý.
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Pili jste někdy dříve česká vína ?

ANO
25%

NE
75%

Z respondentů, kteří o českých vínech a českém vinařství mají povědomí, je skutečně
ochutnala pouze čtvrtina.

Kde jste pili již dříve česká vína?
Rakousko
1%

restaurace,
vinotéky
4%

Od přítele
4%

Slovensko
1%
Vinařská škola
3%

O.I.V.
1%

Afrika
1%

Neví
2%
Veletrh Londýn
13%
letadlo
1%

ČR
55%
Anglie
10%

Jiný veletrh
1%
Itálie
1%

Francie
2%

Z respondentů, kteří česká vína ochutnali je více než polovina (55 %) zná přímo z České
republiky a téměř čtvrtina (23 %) je zná z Anglie, pravděpodobně z veletrhu LIWSF
2003.

-7-

Jaká vína preferujete ?
Jiná,
speciální
3%

Cuvée
10%

Čistá
odrůda
12%
Sladká
6%

Suchá
22%

Bílá
18%

Červená
29%

Respondenti u této otázky zatrhávali více možností a cílem bylo zjistit, které z druhů
a charakteristik jsou nejvíce preferovány.
Jednoznačný zájem je o červená vína – preferuje je skoro 30 % respondentů. Ve
srovnání s bílým vínem se potvrdil všeobecný trend konzumace červených vín.
Konzumenti preferují suchá vína a nedělají významný rozdíl ve výběru mezi čistou
odrůdou a cuvée.

Koupili byste si víno s České
republiky ?

Ne
12%

Ano
88%

V případě, že by respondenti měli možnost si české víno koupit a ochutnat (bylo by jim
dostupné), ve většině případů by to skutečně udělali (88 % dotázaných).
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Proč byste si koupili víno z České
republiky ?
Není k
dostání v UK
0%

Pro
vyzkoušení
34%
Pro
doporučení
1%

Pro kvalitu
60%

Pro cenu
5%

Respondenti by česká vína kupovali za předpokladu jejich vysoké kvality /pokud je víno
kvalitní, proč nekupovat třeba české/ (60 %), 34 % z nich by česká vína chtělo alespoň
vyzkoušet. Cena vína jako stimul pro koupi není rozhodující.

Kde obvykle nakupujete víno pro
svou potřebu ?
jinde
19%

víno
nekupuji
2%

markety
24%

vinotéky
55%

Více než polovina dotázaných (55 %) nejčastěji kupuje víno ve specializovaných
prodejnách (vinotéky), téměř čtvrtina (24 %) nakupuje v běžných obchodech
(supermarkety, hypermarkety, obchodní domy) a necelá pětina (19 %) jinde.
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Kde jinde nakupujete víno pro svou vlastní potřebu ?
vinný klub
2%

v práci
2%

Viný kurz
2%

Od přátel
2%

obchodníka
4%
ve společnosti
6%

hotel
6%

distributor
2%

u výrobce
14%

shop
2%

ve Francii
4%
internet
4%

jinde
50%

Z respondentů, kteří nakupují víno pro svou potřebu jinde než ve vinotékách
a obchodních domech, jich 14 % nakupuje přímo u výrobce, 4 % na internetu
a polovina z nich nedokázala jednoznačně vyjádřit, kde přesně víno nakupuje.

V jaké cenové relaci si obvykle
vybíráte víno pro svou potřebu ?
20a více £
5%
15-20 £
15%

Do 5 £
4%

5-15 £
76%

U této otázky jsme vycházeli z členění anglického trhu s víny. Nejvíce respondentů
(76 %) se hlásilo k rozpětí od 5 do 15 liber. Tento segment patří v Anglii k nejsilnějším.
Do tohoto rozpětí spadají i kalkulované pultové ceny českých vín.
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Jak často si kupujete víno pro svou
osobní potřebu ?

nekupuji
0%

častěji
28%

1x
měsíčně
17%
2x
měsíčně
16%

1x týdně
39%

Z dotázaných kupuje víno pro svou osobní spotřebu 67 % minimálně jednou týden,
z toho 28 % i častěji.

Co jiného Vás ovlivňuje při koupi
vína?
odrůda,
výrobce
8%
vůně
2%

zajímavosti
4%

kupáž ..
2%

příležitost
2%

čtení v
časopisech
4%
dobrý ohlas
2%

ochutnávka
10%

chuť
24%

původ
8%
doporučení
2%
etiketa
2%

kvalita
30%

Kromě ceny jsou resopndenti při výběru vína nejvíce zaměření na kvalitu a chuť vína
(54 %) 10 % dotázaných reaguje pozitivně na možnost ochutnat a pouze 8 % je
ovlivňováno původem vína.
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Do které kategorie návštěvníka veletrhu byste se
zařadil ?

ostatní
24%

výrobce
13%

agent,
distributor
11%
média
7%

maloobchod
21%
velkoobchod.
řetězec
3%

diplomat
2%
z internetové
firmy
1%

konzultant
11%

velkoobchodník
7%

Celkové členění návštěvníků veletrhu bylo uvedeno dle auditu. V této otázce bylo
zkoumáno složení konkrétních respondentů.
Téměř čtvrtina dotázyných se zařadila mezi běžné konzumenty a milovníky vína. Více
než polovina (55 %) dotázaných s vínem obchoduje, 8 % tvoří média zabývající se
vinařstvím.

Marketingový průzkum mezi importéry vína
Součástí tohoto průzkumu byl i průzkum mezi importéry vína do Anglie. Cílem tohoto
dotazování bylo zjistit vhodnost stávajících distribučních cest pro export českých vína
do Anglie.
Znáte vína z východní Evropy ?

NE
45%
ANO
55%

Vína z východní Evropy zná více než polovina dotazovaných.
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Znáte vína z ČR ?

ANO
5%

NE
95%

Vína z České republiky zná pouze 5 % dotazovaných. Lze tedy předpokládat, že většina
respondentů má zkušenost spíše s víny z Bulharska, Rumunska a Maďarska. Pozn.: Tyto
země pravidelně vystavují na LIWSF v národních pavilonech podporovaných státem.

Měli byste zájem obchodovat s víny z České
republiky ?
ANO
0%

NE
40%

NEVÍM
60%

Vzhledem k malé informovanosti o českých vínech byl zájem o obchodování nulový.
60 % respondentů nedalo jasnou odpověď, což opět ukazuje na neznalost českých vín
a obchodních podmínek.
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Proč nemáte zájem obchodovat s
českými víny ?
malé %
reputace
českých a
moravských
vinařů
30%

ne ( bez
udání
důvodu )
20%

možná záleží na
domluvě
20%

zájem
pouze o
Španělsko
10%

logistika ve
způsobu
dodávek,
objednávek,
doprava,..
20%

Polovina dotázaných má nedůvěru k produktu a způsobu obchodování, dalších 30 % má
jiné zájmy a 20 % z dotázaných neví a je přístupno dalším jednáním.
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O jaká vína byste měli zájem ?

Barrique
8%
Plná
10%
Archivní
0%

Zrající v nerezu Jiná, speciální
2%
13%

Bílá
17%

Červená
19%

Lehká
2%

Suchá
13%

Mladá
6%
Sladká
Čistá odrůda 2%
2%

Nearomatická
0%
Bez kyselinky
0%

S kyselinlkou
0%

Cuvée
0%

Aromatická
6%

V této otázce jsme zkoumali zájem o druhy a charakteristiky vín, o které mají importéři
zájem. Potvrdil se nám výsledek podobného zkoumání u konečných spotřebitelů.
Největší zájem je o červená vína, upřednostňují vína suchá a 13 % má zájem o vína
speciální.

JINÁ, SPECIÁLNÍ VÍNA
vše kromě
barrique
17%
šumivá
17%

všechna
66%

Při charakteristice speciálních vín mělo o všechny druhy zájem více než polovina
dotázaných. Ke tzv. speciálním vínům se řadí vína ledová, slámová, botrytické výběry.
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Následující otázky zkoumají podmínky, které by importéři vyžadovali v případě, že by
začali obchodovat s českými víny:

Za jakých podmínek byste byli
ochotmi obchodovat s českými víny
?
Množství v
litrech za rok
14%

Jednorázový
odběr
29%

Cena
0%

Dlouhodobý
odběr
57%

Více než polovina respondentů preferuje dlouhodobou spolupráci. Čtvrtina by naopak
měla zájem o jednorázový odběr a pouze 14 % respondentů by vázalo odběr na
množství. Pro nikoho z dotazovaných nehraje roli cena produktu.

Jakou adjustaci byste při případném obchodování s českými
víny preferovali?
karton po 12
lahvích
7%

dřevěný karton
0%

papírový karton
7%

balení 0,75 l
32%

karton po 9
lahvích
0%
karton po 6
lahvích
13%
plastový uzávěr
7%

větší balení
7%
korkový uzávěr
20%

menší balení
7%

Z této otázky vyplývá, že anglický trh je v otázce balení poměrně konzervativní.
Preferuje objem láhve 0,75, korkový uzávěr a balení po 6 kusech v papírovém kartonu.
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JAké preferujete distribuční cesty ?

distribuční
firma
22%

jinou
0%

agent
33%

maloobchod
0%
přímý odběr z
vinařství
45%

velkoobchod
0%

Většina importérů preferuje distribuční cestu přes agenta nebo distribuční firmu,
která zabezpečuje kompletní servis. Přímý odběr z vinařství pak preferuje 45 %
dotázaných. Jiné distribuční cesty nebyly zmiňovány.

Očekáváte marketingovou podporu ?

NE
13%

ANO
87%

Téměř všichni dotázaní jednoznačně očekávají marketingovou podporu.
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Jaká je vaše pozice ve firmě ?
agent
majitel firmy 6%
6%

partner ve
společnosti
6%

obchodní
manager
18%

předseda
6%
manager
značky
6%
vedoucí
(ředitel )
prodeje
11%

ředitel firmy
11%

vinař
6%
manager
produkce
6%

vinařský
obchodník
6%

tuzemský
manager
6%

manager pro
export
6%

Z tohoto zkoumání vyplynulo, že téměř všichni dotazovaní byli kompetentními
osobami, pověřenými nákupem vína a vyhledáváním nových partnerů.
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Souhrn – závěry průzkumu na LIWSF 2003
1.

Zná anglický trh česká vína?
Povědomí o českých a moravských vínech na anglickém spotřebitelském
trhu s vínem je velmi malé až téměř žádné. Dosud neexistuje žádný
mechanismus ani přímá státní podpora pro organizace zabývající se
propagací a vývozem českého a moravského vína ani přímá podpora vývozu
vinařů a vinařských společností, jak je to obvyklé v ostatních zemích střední
a východní Evropy s vinařskými tradicemi. To má za následek, že anglický
konzument na otázku zda zná vína z ČR reaguje překvapeně, protože vůbec
netuší, že se v ČR víno produkuje. V porovnání s okolními zeměmi jako jsou
např. Rakousko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko nebo i Moldávie, Česká
republika výrazně zaostává v podpoře propagace vinařských tradic
a v podpoře prodeje vína do zahraničí a tento skluz se postupem času stále
více prohlubuje (viz obrazová příloha – výstavní expozice uvedených zemí na
veletrhu LIWSF 2003).
Největší povědomí o českých a moravských vínech vzniká při návštěvách
anglického konzumenta v ČR. Druhá významná skupina byla oslovena přímo
na kontraktačním veletrhu LIWSF 2003, kde měla ČR historicky svou první
expozici.
Souhrn: anglický trh téměř nezná vína z ČR.

2.

Chce anglický trh česká vína?
Z výsledků tohoto průzkumu vyplynulo, že přestože je anglický trh velmi
konzervativní, je příznivě nakloněn možnosti dovážet vína z ČR, zejména pro
„exotičnost“ a svébytnost vín produkovaných v ČR. Co však pro úspěšný
vývoz chybí jsou dostatečné informace o vinařských tradicích,
o producentech vína, vinařích a jejich vinařstvích a informace o konkrétních
možnostech obchodování a o obchodních partnerech.
Pokud by bylo možné si ČR víno na anglickém trhu koupit, pak téměř 90 %
respondentů by česká a moravská vína zakoupilo alespoň na zkoušku. Zde se
otevírají možnosti pro vína a vinaře, kteří dokáží konzervativní anglické
konzumenty přesvědčit o kvalitě svých vín a dokáží svá vína zpřístupnit na
anglickém trhu. Toto však vyžaduje přinejmenším zpočátku významnou
marketingovou podporu našich vín. Pozitivním zjištěním je, že anglický
konzument neznámá vína z ČR striktně nezavrhuje, nelze však současně
předpokládat při současném přetlaku vín z ostatních tradičních vinařských
zemí a zemí „nového světa“, že nás bude sám na trhu vyhledávat
a požadovat.
Souhrn: anglický trh se nebrání neznámému vínu z ČR, pokud bude
kvalitní, osobité a bude na trhu dobře dostupné.

3.

Jakou kvalitu českých vín by preferoval anglický trh?
Víno je v Anglii velmi oblíbený nápoj. Dle zjištění u respondentů tohoto
průzkumu (návštěvníci veletrhu, u kterých je předpoklad záliby ve víně)
téměř 40 % z nich pije víno minimálně 1× týdně a takřka 30 % i častěji.
Víno je tedy nezbytnou součástí jejich života.
V preferencích vedou obecně suchá vína a vína červená. Potvrdila se rovněž
evropská tradice nerozlišovat zásadně mezi čistou odrůdou a cuveé
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(značková vína, typ označení hlavně u francouzských a italských vín).
Spotřebitelé na anglickém trhu požadují především vysokou kvalitu vín
a nabídka vín z ČR by měla být soustředěna na odrůdy resp. cuveé z odrůd,
které nejsou na anglickém trhu příliš známé (Ryzlink vlašský, Veltlínské
zelené, Pálava, Tramín, André, Svatovavřinecké, Frankovka apod.)
Souhrn: požadována je zejména vysoká kvalita a jedinečnost vín.
4.

Jaká cena českého vína je optimální pro anglický trh?
Takřka 80 % respondentů nakupuje vína pro svou osobní spotřebu v cenové
relaci 5–15 Ł za láhev (cca 225– 675 Kč). Jde o nejběžnější cenovou hladinu
vín prodávaných na anglickém trhu. V tomto rozmezí by se měla pohybovat
doporučená cena vín z ČR. Při cenových kalkulacích je však nutné počítat
s poměrně vysokými náklady na distribuci cca 50–60 % z pultové ceny a
rovněž s náklady na marketingovou podporu. Výjimku mohou tvořit
exkluzivní vína slámová a ledová, kde je akceptovaná cena ve vyšší cenové
hladině (nad 20 Ł).
Souhrn: doporučená cena za láhev vína je v rozmezí 5–15 Ł.
Speciální vína jsou akceptovatelná i ve vyšších cenách.

5.

Jaké balení českých vín je optimální pro anglický trh?
Výsledky průzkumu potvrdily celosvětový trend – plnění vín do tradičních
láhví o objemu 0,75 l uzavřených korkovou zátkou. Balení po 6 láhvích
v papírovém kartónu je rovněž standardem. Menší (např. ledová a slámová)
nebo větší láhve (např. značková vína) akceptuje 7 % dotazovaných.
Hodnocení uzávěrů naznačuje, že přestože je anglický trh jeden z největších,
kde se prodávají vína s plastovým uzávěrem, preferuje jej pouze 7 %
dotázaných (návštěvníků LIWSF = milovníků vín).
Souhrn: nejvhodnější balení je 0,75 l x 6 ks v papírovém kartónu.
Speciální vína jsou akceptovatelná i v jiném balení.

6.

Jaké jsou optimální obchodní podmínky pro prodej českých vín na
anglickém trhu?
Více než polovina (55 %) respondentů nakupuje vína ve vinotékách a
specializovaných prodejnách, což je dané strukturou dotazovaných
návštěvníků LIWSF. Téměř čtvrtina (24%) nakupuje vína rovněž
v supermarketech (regálový prodej). Přímo od vinařů nakupuje jen nepatrné
množství respondentů – návštěvníků LIWSF.
Důležitou zkoumanou skupinou byli kromě návštěvníků LIWSF rovněž
anglické distributorské společnosti (importérské firmy), které preferují
zejména dlouhodobou spolupráci (57 %). Téměř třetina z nich (30 %) by však
vyzkoušela i jednorázový odběr, zřejmě pro zjištění spotřebitelských trendů.
Více než polovina (55 %) dotázaných importérů by při nákupu vín
upřednostnilo služby obchodního agenta nebo distribuční firmu a 45 % by
volilo přímou distribuci od vinaře. Mírně větší důvěra v místního agenta a
nebo distributora je daná zřejmě zkušenostmi a zabezpečením kompletního
servisu (logistika, celní náležitosti, znalosti poměrů a legislativy v exportních
zemích) a tedy bezproblémovým dovozem vína přímo k importérské firmě
v Anglii. Nemalé procento důvěry v nákupy přímo od vinařů (45 %) je však
dobrou šancí pro české a moravské vinaře, kteří však musí najít správnou
cestu k importérským firmám a poskytnout jim kromě kvalitního vína rovněž
dobrý exportní servis.
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Většina (87 %) dotázaných importérů jednoznačně požaduje marketingovou
podporu českých a moravských vinařů při jejich vstupu na anglický trh.
Preferují zejména podporu prodeje přímo v prodejních místech (30 %),
prezentace (14 %) a aktivity public relations (14 %). Rovněž očekávají (ve
všech vinařských zemích zcela běžnou) státní podporu (14 %).
Souhrn: nejvhodnější prodejní místa pro kvalitní vína jsou
specializované prodejny a vinotéky, příležitostí je zejména
u levnějších vín rovněž regálový prodej v řetězcích.
U importérských firem lze uspět jak prostřednictvím agenta,
tak i přímým obchodováním s jednotlivým vinařstvím, to však musí
být pro export dobře připraveno.

Závěr
Tento marketingový průzkum byl proveden jako vstupní a jeho cílem byl sběr
a vyhodnocení obecných a základních informací o anglickém trhu.
Doporučujeme pokračovat dále ve zkoumání konkrétních příležitostí na
tomto obrovském trhu, zaměřit se na konkrétní produkty českých a
moravských vinařů a přesným a cíleným marketingovým zkoumáním trhu
dobře připravit české a moravské vinaře pro vstup na anglický trh..
Pokud čeští a moravští vinaři budou mít zájem prodávat svá vína na
anglickém trhu (perspektivní trh s dlouhou tradici dovozu vín z celého světa)
měli by se ve svém úsilí proniknout na anglický trh spojit a po vzoru nám
podobných vinařských zemí (Bulharsko, Rakousko, Rumunsko, „nový svět“)
představit Českou republiku jako tradičního producenta vína s možnostmi
exportu netradičních odrůd a speciálních vín (ledové a slámové). Rovněž
budou muset projevit ochotu investovat do marketingové podpory prodeje
svých vín a naučit se získávat a prosadit státní finanční podporu pro export
českých a moravských vín. Vhodné by bylo vytvoření profesní organizace
specializované na marketingovou podporou českého vinařství ve světě
(obecně marketingové komunikace – reklama, podpora prodeje, aktivity
public relations – publikování v anglickém vinařském a gastronomickém tisku,
organizování společných prezentací vín – např. LIWSF a další světové výstavy,
organizování přednášek o českém a moravském vinařství na sommelierských
školách a institucích, atd.). Neposledním a důležitým předpokladem je
dostatečná jazyková vybavenost, která je chápána jako naprostá
samozřejmost.
Anglický konzument je konzervativní, ale nebrání se novým vínům. Má zájem
o nové trendy a nové chuťové zážitky. Pokud bude spokojen, mohou
v budoucnu najít i česká a moravská vína pevné místo na anglického trhu
podobně jako se to daří vinařům z Rakouska, Maďarska, Bulharska, Rumunska,
Moldávie nebo i Nového Zélandu či Jihoafrické republiky.
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Marketingový průzkum a jeho analýzu zpracoval:

WINE INVESTMENT, s. r. o.
K Vápence 641 E
692 01 Mikulov
Tel. 519 513 622, 777 260 066
E-mail: info@wine-investment.cz
IČO: 26303671
DIČ: 300-26303671
Bankovní spojení: KB Břeclav, pobočka Mikulov, číslo účtu: 861829240297/0100
Poděkování:
WINE INVESTMENT s.r.o. si dovoluje poděkovat partnerům na tomto projektu Danovi a
Kateřině Kamenárovým ze společnosti DK STUDIO,. s.r.o. za odborné rady a pomoc.
Děkujeme rovněž za podporu Vinařskému fondu ČR a Bc. Petrovi Marcinčákovi.
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Příloha – fotodokumenatce

Výstavní hala EXCEL, kde LIWSF 2003 probíhal.

Vstupní turnikety na výstavní plochu veletrhu LIWSF 2003.
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Pohled do výstavní haly, vpravo stánek ČR.

Výstavní stánek ČR na LIWSF 2003.
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Degustace a prezentace vín na stánku ČR.

Degustace a prezentace vín na stánku ČR.
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Realizace průzkumu (dotazníkové šetření) s návštěvníky LIWSF.

Dotazování návštěvníků LIWSF.
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Výstavní expozice obchodních agentů a obchodníků s vínem.

Výstavní stánek Bulharska na LIWSF 2003.
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Expozice Maďarska na LIWSF 2003.

Prezentace vín maďarských vinařů.
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Výstavní expozice Maďarska.

Výstavní stánek moldavských vinařů. Na LIWSF 2003.
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Národní pavilón Moldávie.

Prezentace rakouských vinařů na LIWSF 2003.
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Národní pavilón Rakouska.

Výstavní expozice Rumunska na LIWSF 2003.
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Prezentace rumunských vinařů.

Expozice Francie na LIWSF 2003.
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