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RadoSt, poslovno svetovanje Radomir Stojanovič,
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Naslov:
Vsebina:

Avtor:

www.citymagazine.si

15.5.2014
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

Še pred tradicionalni vinsko potjo, se bo že maja zgodila uvertura – Ljubljanska vinska pot z
okusom po Primorski.
Špela Dobnikar
Žanr: SPLETNI

15.5.2014
Naslov:
Vsebina:

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT
www.dnevnik.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Prvič v Ljubljani Salon penečih vin
Danes med 16. in 24. uro se bo v Grand hotelu Union v Ljubljani dogajal Salon penečih vin, na
katerem se bo predstavilo 28 slovenskih pridelovalcev vina z mehurčki.
Vanja Alič

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

SLOVENIJA

Ljubljanska vinska pot z okusom Primorske

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Stran/Termin:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

SLOVENSKI FESTIVAL VIN, SALON PENEČIH VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT, RADO
www.erevija.com

Stran/Termin:

Družbeno omrežje

Prvič v Ljubljani Salon penečih vin
Danes med 16. in 24. uro se bo v Grand hotelu Union v Ljubljani dogajal Salon penečih vin, na
katerem se bo predstavilo 28 slovenskih pridelovalcev vina z mehurčki.

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
15.5.2014
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

Žanr: SPLETNI
SALON PENEČIH VIN
www.facebook.com

15.5.2014

Stran/Termin:

Družbeno omrežje

DOGODEK // Ljubljanska vinska pot vas bo tokrat peljala na P...
DOGODEK // Ljubljanska vinska pot vas bo tokrat peljala na Primorsko.Ljubljanska vinska pot
z okusom Primorskecitymagazine.siŠe pred tradicionalni vinsko potjo, se bo že maja zgodila
uvertura – Ljubljanska vinska pot z okusom po Primorski.
City Magazine Slovenia

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Naklada:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT
www.napovednik.com

Naslov:

Salon penečih vin

Vsebina:

Salon penečih vin

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

SALON PENEČIH VIN, RADO STOJAVNOVIČ
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SLOVENIJA

15.5.2014 www.citymagazine.si

Stran/Termin:

Naslov: Ljubljanska vinska pot z okusom Primorske
Avtor: Špela Dobnikar
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1,00

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
http://citymagazine.si/dogodek/ljubljanska-vinska-pot-z-okusom-primorske/

Še pred tradicionalni vinsko potjo, se bo že maja zgodila uvertura – Ljubljanska vinska pot z
okusom po Primorski. Ljubljanska vinska pot pripravlja serijo treh sobotnih dogodkov (v maju,
septembru in oktobru), na katerih bomo lahko uživali v ponudbi vina, hrane, domačih izdelkov in
drugih dobrot, ki bodo skoncentrirane okoli ene vinorodne dežele. Prvo soboto bomo lahko uživali
v okusih Primorske.
Tokrat bo ljubljanska vinska pot imela okus po Primorski.
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SLOVENIJA

15.5.2014 www.dnevnik.si

Stran/Termin:

Naslov: Prvič v Ljubljani Salon penečih vin
Avtor: Vanja Alič
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1.239,00

Naklada:

Gesla: SLOVENSKI FESTIVAL VIN, SALON PENEČIH VIN, LJUBLJANSKA VINSKA
http://www.dnevnik.si/kulinarika/vino/prvic-v-ljubljani-salon-penecih-vin
Dnevnik

Objektiv

Nedeljski

Razvedrilo

Portali

Gazela

Knjiga

Športni dogodki

Trgovina

RSSIščite
po vsebinah

Slovenija

Svet

Posel

Mnenja

Šport

Kronika

Magazin

Kulinarika

Dom

Kultura

Igre

Prijava v MojDnevnik

Zdravje

Ljudje

Ukrajina

MojDnevnik registracija

EU kviz

Kulinarične novice Kuharski recepti Vino Kulinarične kolumne

Prvič v Ljubljani Salon penečih vin
Vir

Avtor Vanja Alič

15. maj 2014 nazadnje spremenjeno 10 40 15. maj 2014

Danes med 16. in 24. uro se bo v Grand hotelu Union v Ljubljani dogajal
Salon penečih vin na katerem se bo predstavilo 28 slovenskih pridelovalcev
vina z mehurčki.

Nagradna igra
Kako se uradno imenuje slovenska sorta
krompirja ki ga poznamo tudi pod imenom
kifeljčar
a Vesna
b cvetnik
c.

dobrin

d igor
e maja
f.

kresnik.

Odgovore pošljite do vključno torka 27.maja 2014
do 12. ure na nagrade.kulinarika dnevnik.si.

Nagrajenec prejme
večerjo za dve osebo
Gostilni na gradu v
Ljubljani. Tri velike
evropske kulture
alpska panonska in

v

sredozemska si v naši
kuhinji na gradu
podajajo roko
prekmurska gibanica
blejske kremne rezine
kobariški štruklji.
Prisegamo na poštene
sestavine biološko
pridelano in zdravo
hrano.

Anketa

Arhiv anket

Foto Jana Jocif

Obiskovalci bodo na prvem tovrstnem festivalu v Ljubljani lahko okušali več kot 50 različnih
vzorcev. Dogajanje se bo po 20. uri iz velike unionske dvorane preselilo na hotelski vrt kjer se
bodo ob kulinaričnih zanimivostih in izbrani glasbi dogajali Gala mehurčki pod zvezdami. Šef

kuhinj Grand hotela Union Janez Dolšak bo pripravil posebne kulinarične kreacije prav za

priložnost premiernega festivala penin.
Po besedah organizatorja Rada Stojanoviča iz podjetja RadoSt je vodilo Salona penečih vin

povezati pridelovalce trgovce in distributerje domačih in tujih penečih vin ki so prisotna na

slovenskem tržišču ter jih predstaviti na ekskluzivnem dogodku skrbno izbranim ciljnim javnostim.
obeh Ljubljanskih vinskih poti
Slovenskega festivala vin in Festivala kulinarike letos pripravljajo še pet novih oziroma
dodatnih prireditev. Po Salon penečih vin se bo zgodila prireditev Ljubljanska vinska pot
predstavlja slovenske vinorodne dežele v okviru katere bodo pravzaprav tri prireditve
posvečene vsakokrat eni vinorodni deželi  Primorski Podravju in Posavju. Jeseni pa bo dodatna

Stojanovič je še povedal da poleg že uveljavljenih prireditev

sobota posvečena Martinovanju v Ljubljani.

Naročite si jutranje novice v svoj elektronski
nabiralnik
Registriranim uporabnikom vsako jutro dostavimo
izbor člankov iz rubrik ki si jih po lastni želji izberete
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Družbeno omrežje

15.5.2014 www.erevija.com

Stran/Termin:

Naslov: Prvič v Ljubljani Salon penečih vin
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1,00

Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN
http://www.erevija.com/novica/6695619/Prvi%C4%8D-v-Ljubljani-Salon-pene%C4%8Dih-vin

Danes med 16. in 24. uro se bo v Grand hotelu Union v Ljubljani dogajal Salon penečih vin, na
katerem se bo predstavilo 28 slovenskih pridelovalcev vina z mehurčki.
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Družbeno omrežje

15.5.2014 www.facebook.com

Stran/Termin:

Naslov: DOGODEK // Ljubljanska vinska pot vas bo tokrat peljala na P...
Avtor: City Magazine Slovenia
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
623,70

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
http://www.facebook.com/CityMagazineSlovenia/posts/10152796943040828
E-naslov ali telefon

Geslo

Prijava

Pridruži se

geslo.Naj
ostanem prijavljen a

Pozabil sem svoje

City Magazine Slovenia
Slovenščina

21 min

Zasebnost

Pogoji uporabe

Piškotki

Več

DOGODEK

Ljubljanska vinska pot vas bo tokrat peljala na Primorsko.

Ljubljanska vinska pot

z

Facebook

2014

okusom Primorske

pred tradicionalni vinsko potjo se bo že maja zgodila uvertura
Ljubljanska vinska pot z okusom po Primorski.
Še

CITYMAGAZINE.SI
Všeč mi je

Komentiraj

Deli

z

ostalimi
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SLOVENIJA

15.5.2014 www.napovednik.com

Stran/Termin:

Naslov: Salon penečih vin
Avtor:
Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1.247,40

Površina/Trajanje:

Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN, RADO STOJAVNOVIČ
http://www.napovednik.com/dogodek290108_salon_penecih_vin
Ste prireditelj

Oglašujte
na

GLASBA

DOMOV

Vse

Sejmi

Prireditve

na

Festivali

prostem

RAZSTAVE

GLEDALIŠČE

Konference

Kulinarične prireditve

PRIREDITVE

Športne prireditve

DELAVNICE

Predavanja

ZA

Napovedniku

OTROKE

Predstavitve

KINO

Literarni večeri

Vpišite urejajte svoje dogodke

MLJASK

AVENIJA

TV

Pogovori

Prireditve za otroke

GALERIJA

Plesne prireditve

Drugo

Vpiši naziv dogodka

Besedno iskanje

Najdi

prireditelja lokacije naslov filma oddaje

Nagradna igra

Salon penečih vin

Deezer Brezplačen prenos glasbe  sodeluj

Kdaj četrtek 15.5.2014 ob 16.00

Kje Grand hotel Union Ljubljana

Izbrane delavnice in tečaji
Začetni seminar
ThetaHealing
16. maj

maj

18.

Ko začutimo ta občutek moči
se v nas naselijo radost

sreče lahkotnost upanja in
vera vase

Naučite se

revolucionarne tehnike
ThetaHealing tudi

Vstopnina 15 eur

Kaj Festival

Sputnik svetovna
kavarna d.o.o

Objavil Radost poslovno svetovanje
Rado Stojanovič s.p.

SPUTNIK je hvalnica potnikom.
Tistim iz mesta na morje. Onim

dežele na sestanek.
Ubežnikom iz asfalta v hosto.
Gostom iz daljnih dežel in
iz

21. festival Živa književnost
Festival

avanturistom

Alborosie

V letošnjem letu smo se odločili da kot prvi v Sloveniji organiziramo

&

Salsa Flower Power

sosednjega...

Napovednikova Avenija
festival

salse

Studio Deusa

Festival

Ideja salona je povezati pridelovalce trgovce in distributerje domačih
in tujih penečih vin ki so prisotna na slovenskem tržišču ter jih
predstaviti na ekskluzivnem dogodku skrbno izbranim ciljnim
javnostim. Tu imamo v mislih predvsem gostince odgovorne v
restavracijah in hotelih poslovneže novinarje trgovce lastnike
vinotek sommelierje predstavnike najrazličnejših medijev ter na
koncu in nenazadnje ljubitelje penečih vin.

iz

Shengen Clan Band

Festival

Salon penečih vin. Premierni salon pripravljamo v prostoru ki pritiče
dimenzijam in razkošju penečih se vin v Grand hotelu Union v
Ljubljani 15. maja med 16. in 20. uro.

Šmarska cesta 5b Koper
Naše sanje so doseči notranji

19. Jazz Cerkno 2014

mir v zdravem in lepem telesu.
Cilj ki ga želimo doseči je

Festival

pomagati ljudem da zaživijo.
Menimo da je življenje lahko

čudovito če le...

Premierni Salon penečih vino bomo nadgradili v maniri ki je lastna
ekskluzivnim dogodkom z gala nadaljevanjem in zaključkom. Po
končanem Salonu penečih vin vabimo vse razstavljavce in
obiskovalce na Gala mehurčke pod zvezdami kot smo poimenovali
nadaljevanje večera ob penečih vinih vrhunski kulinariki izbrani
glasbi in zvezdah
Vir

Tržaška 128 Ljubljana

Oglejte si tudi

Ideja salona je povezati pridelovalce trgovce in distributerje
domačih in tujih penečih vin ki so prisotna na slovenskem
tržišču ter jih predstaviti na ekskluzivnem dogodku skrbno
izbranim ciljnim javnostim.

vi

Napovednikov Mljask

Napovednik
povsod

z

vami prav

Tedenski izbor naj dogodkov
Naročite se na Napovednikov informator. Več o tem.

Radost poslovno svetovanje Rado Stojanovič s.p. Napovednik.com

naroči

Tiskani Napovednik

Deli najavo dogodka

Seznam lokacij na katerih vsak mesec dobite svoj izvod

tiskanega Napovednika. Več...

Mobilni Napovednik
Uporabljajte Napovednik tudi ko niste za računalnikom.

Več...

Vsebina Napovednika tudi na vaši strani
Obogatite svojo stran

z

napovedmi dogodkov. Več...

Radost poslovno svetovanje Rado Stojanovič s.p.
Senko Pličanič  za prešvicanega ministra
so se zanimale predvsem ženske

Senko

Pličanič
Da je dr.

Senko Pličanič med ženskami priljubljen kaže

dejstvo da je zanj

v

tabloidnem tisku več...

Si bo Simona Dimic kupila jahto

Simona

Dimic

Simona Dimic je bila pred dnevi opažena v Portorožu na
mednarodnem sejmu Internautica. Razvpita več...

Pevec The Drinkersov samo še na vodi
Drinkers
The Drinkers so vedno sloveli kot fantje
svojemu imenu

Prireditev na prostem

Prireditev na prostem

pevec Sandi Kolenc več...

Modrijani
Modrijani so preko Facebooka iskali najlepše ajbolj

Ljubljanske vinska pot predstavlja
vinorodno deželo Primorsko

Poletna

The

zvesti

Modrijani našli najslajše slovenske ustnice

Napovedani dogodki prireditelja

Ljubljanska vinska pot
razvajanja

a

ki so bili

vinska

24. maj.

2014 11.00
Staro mestno
jedro
14. jun.

sočne slovenske ustnice

ki

bodo krasile več...

To je prava Wurstomanija Saša Lendero
kot Conchita Evrovizija
Zmaga Conchite Wurst na Evroviziji je pričakovana
sprožila pravi naval nestrpnih komentarjev več...

2014 12.00
Staro mestno
jedro
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