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A MAGYAR BOR- ÉS PEZSGŐ NAPJA – TÉGED VÁRUNK!

2015-ben első alkalommal, hagyományteremtő céllal szervezzük meg a Magyar Bor és Pezsgő Napját. Ennek a napnak ki-
emelt eseménye lesz a Koccintás, a borvidéki települések hagyományos versenye, ahol az egy időben koccintók számának 
nemzeti rekordját kívánjuk felállítani. Célunk, hogy legalább 100.000 ember koccintson országszerte a Magyar Bor és Pezs-
gő Napján.

Vendégváró pincészetek, gasztronómiai szolgáltatók egész nap – ismerjük meg a borvidéki településeket

A Magyar Bor és Pezsgő Napján azt szeretnénk, hogy minél többen keressék fel a pincéket, kóstoljanak, vásároljanak bort 
közvetlenül a termelőktől és éljenek egyéb szolgáltatásaikkal. A kezdeményezéssel, szakmai partnereinkkel közösen, a ter-
melők piacra jutását és közvetlen értékesítési lehetőségeit kívánjuk segíteni. Ez a nap jó alkalom lehet 
arra, hogy a magyar bor-, és gasztronómiai turizmust minél többen megismerjék.

A vendégváró pincészetek mellett bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a gasztronó-
miai (kézműves élelmiszerek, pálinka), és egyéb szolgáltatóknak is.

A borvidéki települések számára a Magyar Bor és Pezsgő Napja a legjobb al-
kalom arra, hogy a pincészetek mellett a látogatók megismerjék a telepü-
lés hagyományait, nevezetességeit, helyi értékeit. A Koccintás napján és 
helyszínén további programok szervezése is lehetséges.

A települések jelentkezéséről bővebb tájékoztatást itt olvashat:
http://koccintas.hu/telepuleseknek 

A pincészetek és gasztronómiai szolgáltatók itt jelentkezhetnek:
http://koccintas.hu/jelentkezes?pinceszet

Rekordkísérlet és Koccintás verseny

A Koccintás verseny 2015-ben az ötödik évébe lép. Ebből a jubi-
leumi alkalomból olyan eseményre készülünk, amelyre Magyar-
országon még nem volt példa. 2015. június 27-én, 18 órakor
a koccintók nemzeti rekordkísérlete alkalmából Magyarország 22 
borvidékén egy időpontban 100 000 borbarát koccintana ma-
gyar borral, a magyar borért. Az esemény ünnepi hangulatáról
a borrendek gondoskodnak.

A Magyar Bor és Pezsgő Napján a borvidéki települések a korábbi 
évekhez hasonlóan most is jelentkezhetnek a Koccintás versenyre.

A részvétel díjmentes!

A versenyről itt olvashat:
http://koccintas.hu/koccintas

A rekordkísérletről itt tájékozódhat:
http://koccintas.hu/rekord

Játék

A Magyar Bor és Pezsgő Napján egy vagy több borvidéki település pincéiről, gasztronómiai 
szolgáltatóiról gyűjthetnek a játékban részt vevők hasznos ismereteket. A legalább két fős csapatok-
nak fel kell keresniük a pincészeteket, hogy megismerkedjenek minél több borászattal, borral. Értékes nyeremények nyer-
hetők.

Játékokkal honlapunkon május végétől jelentkezünk. A játékban a kérdések egy-egy borvidék, település, pincészet, gaszt-
ronómiai és egyéb szolgáltató tevékenységére vonatkoznak majd. A játékra a települések, pincészetek, gasztronómiai szol-
gáltatók nyeremények felajánlásával jelentkezhetnek. 

A jelentkezéssel kapcsolatos információkat itt találja meg:
http://koccintas.hu/jatek

2015. június 27.
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Nyitó sajtótájékoztató

A Magyar Bor és Pezsgő Napjának nyitó sajtótájékoztatóját 2015. május 27-én 16 órakor tartjuk a városligeti 
Vajdahunyadvárban, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, ahol az eseményt Dr. Fazekas Sándor miniszter úr jelenti be. 
A sajtótájékoztatót követően a vár előtt egy ashmobot tervezünk, ahol borral és pezsgővel lehet koccintani. Az esemény-
ről lmfelvétel készül.

Borturistáknak

Honlapunkon díjmentesen közzé tehetik információikat a települések, pincészetek, szolgáltatók, és be-
mutathatják programjaikat is. Oldalainkon olvashat a Borkiválóságokról is, és megnézheti, 
hogy melyik pincészetben találhatja meg azokat.

Kínáljunk együtt tartalmas és élményekben gazdag programlehetőséget egy he-
lyen azoknak, akik a bor és a gasztronómia iránt érdeklődnek! Az információk 
között a látogatók személyre szabottan tudnak keresni. Így könnyen, gyorsan 
hozzájuthatnak az őket érdeklő tartalomhoz.

Erről bővebben itt olvashat:
http://koccintas.hu/borturisztika

A Magyar Bor és Pezsgő Napjának záróeseménye

A Koccintás rekord bejelentése, a Koccintás verseny
ünnepélyes eredményhirdetése 2015. szeptember 

26-án, 14 órakor lesz az OMÉK-on. 

Kérdéseivel, észrevételeivel
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Várjuk jelentkezését a Magyar Bor és Pezsgő Napjára!
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