
 
 

Vážení přátelé, 
již 12 let získáváte medaile na americkém kontinentě … což je proměnit ve skutečný byznys?  
Přečtěte si následující informativní nabídku, zvažte ji, prožeňte ji správní radou nebo 
vedením společnosti,  a dejte nám co nejdříve vědět (nejdéle do pátku 9. srpna), zda máte 
předběžně zájem o takový projekt nebo ne. Najde-li se alespoň 6 zájemců, pustíme se do 
toho. Maximální počet zastoupených vinařství není omezen, ale organizovat akci pro více než 
12 by bylo asi komplikované – na druhé straně si umím představit, že by se společně 
prezentovalo třeba VOC nebo jiné podobné sdružení.  
 

 
 

American Wine Society je největší americká společnost, sdružující na jedné straně výrobce, 
dovozce a prodejce vín, na druhé straně přes 8000 individuálních členů – sommelierů, znalců, 
sběratelů, milovníků vína, sdružených ve 180  místních sdruženích ve všech státech USA. AWS mimo 
jiné pořádá prezentace a obchodní setkání, vzdělávací akce, řízené degustace, poskytuje v USA 
kvalifikaci WSET a školí a zkouší licencované degustátory a „wine educatory“. 

Před dvěma lety mi AWS udělila čestné členství a letos jsem díky tomu dostal přes moře zajímavou 
nabídku - uspořádat příští rok na výroční konferenci v Bellevue u Seattlu na přelomu října a listopadu 
2020 národní prezentaci vín z České republiky. 

Na rozdíl od jakéhokoli veletrhu, kde čekáte, zda si vás zákazník všimne, tady máte před 
sebou několik stovek decisionmakerů z celých USA, kteří čekají, co jim nabídnete. 

Česká republika by byla hlavním partnerem konference (jako předloni byla Argentina, vloni 
s velkým úspěchem Slovinsko a letos jím bude s podporou Evropské unie španělské sdružení European 
Garnacha/Grenache Quality Wines ze Zaragozy). Pokud by všechno dopadlo, dostali bychom prostor 
pro prezentaci našeho vinařství v hlavním úvodním projevu, na nejméně dvou odborných master 
classech a každé zúčastněné vinařství by mělo svůj výstavní stůl, sestavený do národního bloku, pro 
přímé ochutnávky a jednání se zájemci a klienty. 

Myšlenku na takovouto společnou akci jsem již před půl rokem představil Vinařskému fondu, kde 
se jí dostalo vlídného přijetí. 

KONKRÉTNĚ: 

GastroPress by se ujal generální organizace, přichystal informační tištěný booklet, program 
hlavního vystoupení a obou (všech) master classů, vyřídil registraci u FDA a TTB, odbavení zásilek 
v Evropě a USA, řídil by výběr vín (aby všichni neposlali Pálavu a nikdo vlašák nebo veltlín), 
zorganizoval by výzdobu, degustační listy, s NVC bychom se dohodli na upomínkových předmětech a 
informačních materiálech. 

Dopravu vín na místo určení by pokryl Vinařský fond, který by poskytl i příspěvek na pronájem 
výstavního prostoru a výrobu informačních materiálů. 

Každé zúčastněné vinařství by muselo samo požádat Ministerstvo zemědělství o příspěvek na 
letenku a ubytování, každé vinařství by muselo vyřídit ESTA a diety pro své lidi. 

Za každé vinařství by se konference zúčastnili 1-2 anglicky mluvící zástupci, kteří by prezentovali 
vína svého vinařství (či třeba VOS) přímým zájemcům u výstavních stolů. 



Každé vinařství by poskytlo (vedle vzorků použitých pro vlastní prezentaci) cca 50-100 lahví (podle 
počtu stolů - 1 láhev na každý stůl, kdyby bylo hodně zúčastněných subjektů, dávalo by se i méně 
lahví od vinařství při zachování odrůdového zastoupení) pro gala konference. 

OČEKÁVANÉ NÁKLADY PRO VINAŘSTVÍ (pokud by si nevyřídilo příspěvek u VF a MZe ČR) 
Letenka do Seattle cca 30.000 Kč / osoba 
Ubytování cca 200 USD/noc – 2 osoby 
Pronájem výstavního prostoru po dobu výroční konference – 400-500 USD 
Náklady na organizaci nepokryté VF (do 10.000 za vinařství, čím více, tím méně) 
Podíl na cestě a práci kameramana, který by akci zdokumentoval a případně dodal materiál TV 
stanicím, agenturám apod. (tady se pokusíme o úhradu z prostředků Vinařského fondu) 
Náklady na poskytnutá vína a jejich označení speciálními etiketami (dodáme). 
 

 

VIDEO Z AKCE MŮŽETE ZHLÉDNOUT NA https://youtu.be/OoWsAz5MIhU ! 

 

Má-li být prezentace úspěšná a přinést skutečné obchodní vztahy, musejí všichni táhnout za 
jeden provaz. Pokusíme se připravit k tomu optimální podmínky. Má-li být příprava odpovídající a 
důkladná, měl bych se letos zúčastnit výroční konference 2019, vše okouknout a domluvit.  Jak 
jsem zjistil, letenky rychle mizí. Proto potřebujeme znát váš zájem dříve, než odletíme v půli srpna 
na Asia Wine Festival do Koreje – tedy ideálně pošlete odpověď hned, nejpozději do příštího pátku 
8. srpna. 

 

Myslím, že pokud tuto příležitost nevyužijeme, už se nebude opakovat… 
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