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РЕДАКЦИОННО КАРЕ

измина почти година откакто съм
във фирмата и тъй като годината
е към своя край се подготвяме
за счетоводното приключване.
Тазгодишната кампания не бе така
успешна като миналогодишната
и бихме могли да кажем,
че изкупихме толкова плодове,
колкото да покрием собствената си
продукция. Много ме радват
резултатите от продажбите
за последното тримесечие, което
бе най-успешното в историята
на фирмата. Надявам се,
че следващите рекорди тепърва
предстоят и изобщо не бих
се учудил, ако се случат още през
този месец.
Благодаря на екипа си и на всички
служители за отличната работа,
защото без тях това никога нямаше
да се случи. Благодаря и на вас –
нашите клиенти – че купувате
продуктите ни и че вярвате
в марката.
Дружеството ни води отговорна
политика и плаща данъците си
на държавата редовно. Печалбите
на дружеството ни не се изпращат
в чужбина, а остават тук в Троян,
България. Инвестициите, които
реализираме, са с помощта
на български местни фирми и
български материали, тъй като
те не отстъпват по качество
на вносните.
В заключение бих искал
да ви пожелая хубави Коледноновогодишни празници в уютна
семейна атмосфера и вярвам,
че на празничната ви трапеза
ще отредите място и за нашите
висококачествени продукти.

Весели празници!
инж. Ярослав Буркарт,
изпълнителен директор
на „ВИНПРОМ – ТРОЯН“ АД
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КАКВО НОВО

През 2011 г. организирахме първия в историята на дружество
"ВИНПРОМ - ТРОЯН" АД "Ден на отворените бутилки" и се включихме
в Българския фестивал на сливата през месец септември.
И тази година не изневерихме на традицията и отворихме вратите
и бутилките си за четвърти път специално за всички посетители,

чиито брой и тази година надмина очакванията ни. Особено приятно
ни изненадаха тези от вас, с които се видяхме за пореден път.
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КАКВО НОВО

Надяв
Надяваме
се, че освен най-приятната част от екскурзията дегустацията на 4 вида сливови ракии в приятно-хладната
дегус
атмосфера на избата със старите дъбови бъчви, сте научили и
атмос
много интересни факти за производството на всеизвестната
троянска сливова.
троян

Скъп гости и почитатели
Скъпи
т
на троянската
сливова,
поздравяваме
ви за отличния избор
позд
и ви благодарим за приятната компания!!!

Ще ви очакваме и догодина!
екипът на „ВИНПРОМ – ТРОЯН“ АД
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ИСТОРИЯ

Из новата история на дружество
„ВИНПРОМ - ТРОЯН“ АД

Рудолф Йелинек
Чили

Скъпи читатели на „Троянска бъклица“, в настоящия брой
решихме да ви запознаем с нашата „сестра“ от Южна
Америка – R. JELINEK LATINO AMERICANO, гр. Чилан, Чили,
която е част от семейството на "Р. ЙЕЛИНЕК" от началото
на 2008 г. и въпреки малко екзотичното си седалище в
Южна Америка, идеално пасва в групата на престижните
производители на плодови дестилати. В Чили има почти
съвършени природни условия за отглеждане на различни
плодове като например сорта круши „Уилиамс“. Именно по
тази причина основната производствена програма на
дружеството включва крушова ракия от сорта „Уилиамс“,
която е също толкова ароматна и приятна на вкус, както и
самият плод.
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ИСТОРИЯ

Дружество R. JELINEK LATINO AMERICANO, гр. Чилан, Чили е специализирано в изкупуване
на плодове, производство на плодови дестилати и продажбата им в големи разфасовки
(най-вече круши от сорта „Уилиамс“). 100% от продукцията е предназначена за пазарите
в рамките на ЕС, като едни от основните експортни пазари са Германия, Италия и
Чехия.
Чили заедно с Китай, Аржентина и ЮАР
е сред най-големите производители на
круши извън Европа. Крушите, отгледани
в Чили, са много качествени, с високо
съдържание на захар и представляват
идеална суровина за производството на
крушов дестилат. Чили притежава
стабилна икономика и добре работеща
съдебна
система.
Освен
това,
дългогодишният опит и познания в
областта на земеделието и овощарството,
заедно с фактът, че нивото на корупция
е много ниско, правят южноамериканската държава привлекателно място за
инвестиции на чуждестранните фирми.

Основните инвестиции на дружеството
са в дестилационни апарати, резервоари
за ферментация от неръждаема стомана
и разбира се 140 ха. собствени
земеделски площи. Наред с овощарската
дейност и производството на плодови
дестилати, дружеството отваря вратите
си за туристически групи и предлага на
всички ценители и почитатели на
качествените напитки възможност не
само да надникнат в производството, но
и да опитат висококачествените плодови
дестилати на мястото, където те се
произвеждат.

Градини
Дъщерното дружество R. JELINEK LATINO AMERICANO, гр. Чилан, Чили е
собственик на 173 ха. земеделски земи. От 2012 г. насам дружеството постепенно
засажда с крушови дръвчета закупените земеделски площи и вече притежава
около 7.5 ха. собствени крушови градини. През 2011 г. създава и свой собствен
разсадник. Основният сорт е „Уилиамс“, но заради равномерното опрашване,
10% от насажденията са засети със сорта „Пакхамс“. Градините са снабдени с
автоматични напоителни системи. Основната стратегия на дружеството в
дългосрочен план е да засади новозакупените 140 ха. със собствени крушови
дръвчета.

За повече информация посетете: www.rjelienk.cl
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ИЗ ЖИВОТА НА “ВИНПРОМ - ТРОЯН” АД

Open Art Studio

Уважаеми
фенове
на
"ВИНПРОМ - ТРОЯН" АД,
на 21юли 2014 г. се включихме към
културното събитие Open Art
Studio, което за поредна година се
провежда в с. Дълбок Дол, като
предложихме на събралите се
артистичен кръг от художници,
артисти и ценители дегустация на
отлежали сливови ракии и други
плодови дестилати.

в Дълбок Дол

Какво по-хубаво от това в летен
съботен ден да се насладиш на
изкуство, добре реставрирани
троянски къщи, приятна музика,
приятелска атмосфера...и разбира
се качествена Троянска сливова!!!

Благодарим на всички ценители на изкуството, троянския балкан,
ракията и на истинските неща в живота за хубавите преживявания!!!
екипът на „ВИНПРОМ – ТРОЯН“ АД
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Уважаеми читатели, грижата за добрата визия на продуктите е наш приоритет и започва още от
внимателното селектиране на плодовете, през бутилката, етикетите… чак до кутията, в която се
съдържа не само конкретния продукт, но и труда, старанието и креативността на всички наши колеги
и партньори. Затова в настоящия седми брой на списание „Троянска бъклица“ решихме да ви
представим фирмата доставчик на кутии за нашите продукти. Пожелаваме ви приятно четене!
„Дунапак-Родина” АД е лидер в производството на велпапе и
опаковки в България и на Балканския полуостров.
Основана през 1962 г., вече над 50 години, „Дунапак-Родина” АД
се е утвърдила като сигурен и коректен доставчик на опаковки от
велпапе.
От 2002 г. Компанията е част от австрийския холдинг за производство
на хартия и опаковки PRINZHORN GROUP.
В момента PRINZHORN GROUP е сред първите 5 най-големи
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производители на хартия и опаковки в Европа и притежава седем
фабрики за производство на хартия и седемнадесет завода за
производство на опаковки в Германия, Австрия, Полша, Унгария,
Румъния, Украйна, Хърватска, Турция и България.
Като част от мултинационален холдинг „Дунапак-Родина” АД е в
състояние да предложи на своите партньори комплексни решения
в опаковането, качество, надеждно обслужване, както и алтернативи
за оползотворяване на отпадъците.

ТАЙНИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Дружеството разполага с разнообразен машинен парк, чрез който произвежда:
слотерни и щанцови опаковки;
кутии без/с печат за всички видове индустрии;
опаковки и щайги за плодове и зеленчуци;
щайги, тавички, разделителни решетки за чаши и бутилки;
кутии със специално покритие coated paper;
специфични видове опаковки по зададени от клиента параметри.

«Дунапак-Родина» АД предлага на своите клиенти модерни и конкурентни решения в
производството на кутии с висока добавена стойност като съставни кутии, кутии с една или
две прегради, кутии с автоматично заключващо се дъно, дисплеи от 2 части, подсилени кутии,
RSC кутии, 4- и 6-ъглови кутии, опаковки с допълнителни вложки, кутии с увеличени светли
отвори, опаковки готови за рафта (Shelf Ready Box), dual box опаковки.

За контакти:
4003 Пловдив
бул. Марица № 97

телефон:
+ 359 32 904 501
+ 359 32 904 801

факс:
+ 359 32 953 390
+ 359 32 904 804

e-mail:
mail@dunapack.bg
sales@dunapack.bg

Повече за „Дунапак-Родина“ АД
можете да прочетете на: www.dunapack.bg
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ПАРТНЬОРИ

Печатница DЪГА ООД
Ловеч

Скъпи читатели,
представяме ви нашата фирма партньор Печатница Дъга ООД Ловеч, на чийто вкус,
усет към най-малкия детайл и креативност,
списание „Троянска бъклица“ дължи
толкова успешната си визия!

Печатница Дъга ООД Ловеч води началото си от 1997
г. Днес разполагаме с модерна производствена база,
изградена
на
площ
от
1800
кв.
м.
Високотехнологичното ни оборудване гарантира
качество на избаротените изделия, оптимизиран срок
и най-вече конкурентна цена.
Екип от млади и креативни специалисти подпомага
добрата атмосфера и положителните резултати от
нея.
За нас технологиите и иновациите са движещи сили,
чиято дейност се измерва с един критерий -

УДОВОЛЕТВОРЕНОСТ
НА КЛИЕНТА
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www.dagaprint.com

printing house

roll label
printing
Печатница Dъга ООД
е първата печатница в България, инсталирала дигитална
технология за печат на ролни самозалепващи етикети.
Всички индустрии вече могат да се възползват
от множеството предимства на тази технология!

Ловеч 5500

бул. Велико Търново 41

тел./факс: 068/ 604086

office@dagaprint.com

Уникални

предимства:

висока резолюция 1200 dpi
5 цветен печат (CMYK + white),
печат върху разнородни материали
ширина на печат 500 мм
неограничена дължина на печат
персонализация
малки и средни тиражи на ролка

съкращаване на разходите
кратък срок за изпълнение

ПАРТНЬОРИ

Създаването на един конкурентен продукт изисква много
усилия, труд и креативност. За да може този продукт да
изглежда атрактивно на рафта и да печели вниманието на
клиента сред много други, той се нуждае от професионално
изработен етикет.
Благодарение на световно известната цифрова
технология, имаме възможността да предложим
лимитирани и средни серии етикети на ролка с
безкомпромисно качество, на конкурентни цени и
със съкратен срок на изпълнение. Материалите, с
които работим, са с богато разнообразие от
специални структурни хартии за вино и метализирани
материали до бели и транспарентни фолиа.
Уникалният дизайн на всеки етикет може
допълнително да бъде обогатен с топъл печат в злато
или сребро, релеф, ситообемен или селективен лак.

Ние в Печатница Дъга разбираме добре тази необходимост.
За да бъдем от полза на нашите клиенти, инвестирахме в
иновативно и високотехнологично оборудване за дигитален
ролен печат на етикети за вино и спиртни напитки.

Възползвайки се от нашите технологии, вие
получавате един професионален завършек на своя
продукт, търговска марка и фирмен стил.

Заповядайте при нас,
за да се убедите лично!
за контакти:
5500 Ловеч, ул. Велико Търново 41, +359 68 604 086
oﬃce@dagaprint.com, www.dagaprint.com
Екипът на Печатница Дъга ООД, Ловеч
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Опитайте
най-новия ни продукт:

ЧЕШКИЯ
БИЛКОВ ЛИКЬОР

St. Hubert´s

...и се насладете
на нетрадиционния
му вкус!
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ТРОЯНСКИ ТРАДИЦИИ
И

Иван Шопов

не

Иван Шопов е роден през 1982 г. в гр. Троян. От 1996 – 2001 г. учи в
националната художествена гимназия „Проф. Венко Колев“ в гр.
Троян, а през 2006 г. завършва Националната художествена
академия със специалност Графика.
С множеството си таланти и креативно мислене Иван Шопов е
една от водещите фигури в underground електронната
музика както у нас, така и в чужбина.

ИЗЛОЖБИ

рис

ува

2008 - Exhibition in Marburg Germany
2009 - Exhibition in Sozopol (Apolonia Festival)
2010 - Exhibition in Sofia / Gallery Pagane
2011 - Exhibition in Sofia / Gallery 5 Open Art Space
2011 - Exhibition in Graz / Austria
2011 - Exhibition in Astana / Kazakhstan

Какво те вдъхновява?
Преди всичко животът, природата и позитивното мислене. Обичам да
събирам хубави моменти от планината и да ги превръщам в музика и
картини.

Къде най-много обичаш да изпълняваш парчета си?
За мен е важно мястото да е пълно с хора, които знаят музиката ми и
искат да се отдадат изцяло на нея. Обичам да се изявявам в България,
но в Португалия се чувствам също много добре, понеже там има
много фенове на музиката ми.
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музика

Предпочитани жанрове:
Drum&Bass/Dubstep/DM/Techno/Ambient

Писане на музика или рисуване?

Какво ти е дал/взел родният Троян?

И двете. За мен те са неделима част от
Дал ми е всичко, от което имам нужда и до
ежедневието ми. Сутрин ставам и ако няма
днес. Но най-вече вдъхновението да се
спешен музикален проект, вземам празен
занимавам с изкуство и заряд да се развивам
лист или платно и започвам да рисувам,
и вървя напред. Също така спокойствието,
след това идва ред и на музиката. Това
с което съм закърмен и дълбоката връзка с
е рутина, която се опитвам да
природата и красотата на живота. Не се
поддържам от много време насам.
сещам да ми е взел нещо, освен сърцето…
Също така много често слушам
собствената си музика когато
рисувам и по този начин двете
неща се преливат в едно
общо усещане.

Откъде дойде идеята
за проекта ти
с Теодосий Спасов БALKANSKY?
Разкажи ми
малко повече за него.
През 2004 г. се запознах с Иво Христов в София,
който е собственик на музикалната компания
„Кукер Мюзик“. С него започнахме да работим
по музика, в която да съчетаваме електронния
звук с традиционна музика и джаз. Така се роди
и идеята да работим с Теодосий, тъй като той
е много отворен към съвременната музика и
идеята веднага го грабна. След известно време
имахме много музика, но не и специално име за
нея. Аз исках да е нещо свързано с корените
ми и да отговаря на представата ми за тази
комбинация от фолклор и електронни звуци.
Така една сутрин се събудих и в главата ми беше
се забила думата Балкански. Реших да го споделя
с Иво и Теодосий, които веднага застанаха зад
идеята. За мен името носи смисъла за човек,
който идва от Балкана, като в същото време
sky (небе) носи и смисъла за музика, която те
За да научите
кара да се извисиш на високо или да застанеш
повече за Иван, или
на билото на балкана и да се взираш в безкрая
да чуете музиката му,
под и над него.
посетете:

www.ivanshopov.com
www.store.balkansky.bg

Има ли специален учител
или преподавател на когото
би искал да благодариш?
Бих искал да благодаря на всички
учители! Всеки един за мен е
специален и ми е помогнал да се
развия в дадена посока, дори и не
винаги да съм го осъзнавал на
време.

С какво се занимаваш в момента?

В момента завършвам голяма изложба в София, в която ще покажа
свои графични рисунки и отпечатъци, но също така и живописни
неща с акрил. Освен това ще направя и работилница за рисуване
с туш и перо, както и семинар за създаване на електронна музика.
Също така в момента работя по няколко албума, но най-важния
сред тях е новият ни албум с БALKANSKY, в който се включва и
нежният глас на Деси Добрева. Очаквайте го през 2015-та година!
интервюто взе Мария Дункова

Omдайте се
на медения й
вкус!
Перфектна комбинация от
3-годишна сливова ракия
и натурален липов мед
в съчетание с приятни
нотки на сушени сливи,
карамел и липов цвят.

