
 

  
 
 

 

Покана 
Уважаеми госпожи и господа, 
Търговско-промишлена палата - Стара Загора и компания OINORAMA wine consulting & business solutions, в 
качеството си на организатори, с подкрепата на Община Стара Загора,  Ви канят да станете част от 
уникалния Фестивал на виното и културното наследство Августиада. Той ще се проведе за четвърти пореден 
път в Стара Загора от 16 до 18 октомври 2015 г., в сградата на Регионален исторически музей - Стара Загора. 

Защо Августиада и защо в СТАРА ЗАГОРА? 

 ЗАЩОТО Августа Траяна е едно от древните имена на град Стара Загора. 

 ЗАЩОТО Стара Загора може да се гордее с великолепната мозайка Дионисиево шествие - една уникална 
находка в прослава на Бога на виното и веселието. 

 ЗАЩОТО традициите, свързани с виното, са издигнати в култ още от дълбока древност и Стара Загора е 
запазила тези традиции и до днес.  

 И ЗАЩОТО Стара Загора се намира в центъра на България, постоянно е в челните национални класации за 
бизнес развитие и качество на живот и може да предложи на своите гости комплексно незабравимо 
преживяване. 

Какво целим? 

 Организиране на традиционен фестивал, провеждан ежегодно през месец октомври, който е включен в 
програмата на Празника на град Стара Загора.  

 Среща на винопроизводители, представители на хранително-вкусовия бранш, ценители на виното, 
гастрономията и културното наследство, представители на различни сфери на бизнеса от страната и 
чужбина.  

 Създаване на устойчива туристическа атракция, с която да привлечем вниманието към културно-
историческото наследство на Стара Загора не само на жителите на града, а и на гости и туроператори от 
страната и чужбина. 

Защо да участвате? 

 В последните години винената и кулинарната култура в България бележат впечатляващо развитие и 
събития от такъв характер се радват на огромен интерес. Форумът в Стара Загора, с неговата уникалност 
и неповторима атмосфера, се очертава като водещ във винения календар на България с голям потенциал за 
привличане на международния интерес. 

 Сред участниците и гостите ще бъдат представители на: винопроизводството; хранително-вкусовата 
промишленост; хотелиерския и ресторантьорски бизнес; вериги супермаркети; банки; застрахователни 
компании; тежка и лека промишленост; държавни институции и много други гости и ценители на виното.  

 Събитието предизвиква широко общо и специализирано медийно отразяване от регионални и национални 
медии. 

И още … 

 ТУРЦИЯ ще бъде международен акцент на  Августиада 2015.   

 Форумът е съпроводен с богата и разнообразна, културна и кулинарна програма.   

 Духът на Августиада можете да почувствате на сайта на форума www.avgustiada.com с богата 
информация и видео материали от предишните му издания. 

Условията за участие и спонсорство ще намерите в приложенията.  

Станете участник, гост, партньор и спонсор на четвъртия Фестивал на виното и културното наследство! 

За контакти: тел. 042 626297, 042 626033, 0888 303103, info@chambersz.com, niforou@oinorama.com 

ОЛЕГ СТОИЛОВ        ГАЛИНА НИФОРУ 
Председател на УС на ТПП - Стара Загора    Управител на OINORAMA   
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