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Societatea de Promovare a Vinului -
o investiþie de peste ºase milioane euro

ocieta tea de
Promovare a
Vinului, înfiin-
þatã în 2009 ca
urmare a prelu-
ãrii integrale a
managementu-
lui ºi promovã-
rii produselor
r ea l i za t e de

Domeniile Dealu Mare din Urlaþi,
reprezintã o investiþie de peste ºase
milioane de euro, jumãtate din bani
fiind destinaþi amenajãrii cramei.
Aceasta a fost construitã de la zero
în anul 2006 ºi dispune de cele mai
moderne tehnologii, dupã cum ne-a
menþionat Rareº Marinescu, direc-
torul general al societãþii. Plantaþia
de vie este situatã în regiunea Dea-
lu Mare, la 20 de km de Ploieºti.
Astfel, viile se aflã atât pe terito-
riul comunei Ceptura, cât ºi în lo-
calitatea Urlaþi. În prezent, Socie-
tatea de Promovare a Vinului ex-
ploateazã 120 de hectare. Dintre
acestea, peste 40 de hectare de viþã
cu struguri din soiurile “Sauvi-
gnon Blanc” ºi “Feteascã Neagrã”
sunt plantate de patru ani. Restul
de vie este bãtrânã ºi este exploata-
tã pentru obþinerea de recolte cali-
tative, nu cantitative. Rareº Mari-
nescu ne-a precizat cã “dacã vor
apãrea oportunitãþi în vecinãtate,
vom extinde plantaþiile de vie în
zonele Ceptura sau Urlaþi, dacã nu,
vom cãuta oportunitãþi pentru a
face achiziþii sau pentru dezvoltarea
de parteneriate cu proprietari în zone
viticole ale þãrii”.

Soiurile de struguri pe care le cul-
tivã compania sunt “Muscat Otto-
nel”, “Sauvignon Blanc”, “Ries-
ling”, “Feteascã Albã”, “Cabernet
Sauvignon”, “Feteascã Neagrã”,
“Merlot” ºi “Burgund”.

Societatea a derulat programe de
replantare a viei, urmând ca ºi în vii-
tor sã acceseze astfel de proiecte, pe

mãsurã ce se va extinde.
Vinurile pe care le produce aco-

perã o paletã foarte largã, de la cele
de consum curent, vândute în hyper-
maketuri ºi cash&carry, la vinuri
exclusiviste, comercializate doar în
restaurante ºi wineshop.

“Ne propunem ca tot vinul pe
care îl facem sã fie de calitate cât
mai bunã. Anumite loturi ies foar-
te bune ºi sunt direcþionate cãtre
retail, iar altele ies extraordinare ºi
sunt orientate cãtre HoReCa ºi wi-
neshop. Terroir-ul zonei în care

avem viile este unul din cele mai
bune din România ºi asta ne ajutã
enorm”, a subliniat Rareº Mari-
nescu.

Referitor la tehnologia utilizatã,
domnia sa ne-a menþionat cã, ex-
cluzând culesul, totul este automati-
zat: “Se lucreazã la temperaturi con-
trolate, în mediu controlat, încã de la
recepþia strugurilor. Totul este inox,
se pune un mare accent pe curãþenie
ºi igienã. De asemenea, sunt folosite
metode de vinificaþie moderne, dar,
în linii generale, felul în care facem

vinurile nu este orientat spre ºcoala
vinului din lumea nouã, ci spre cea
italianã. O parte din vinuri îºi înche-
ie fermentaþia în butoaie de stejar
românesc, pentru a ridica nivelul
aromelor ºi pentru a deveni mai
complexe”.

Crama are o capacitate de 1,1 mi-
lioane de litri, compania producând
500.000 de litri anual. O parte din
vin este destinat consumului în anul
respectiv, alta se învecheºte ºi por-
neºte cãtre piaþã dupã 1-2 ani de la
recoltã.

Societatea de Promovare a

Vinului va exporta cãtre

Rusia, China, USA ºi UK

Pe lângã vinurile distribuite prin
reþelele de retail, Societatea de Pro-
movare a Vinului a dezvoltat o reþea
de distribuþie în Bucureºti, Constan-
þa, Cluj, Sibiu ºi Braºov, pentru res-
taurante ºi intenþioneazã ca, în 2011,
sã acopere ºi alte zone cu vinurile
premium.

În ceea ce priveºte exporturile, în
acest an compania a început sã co-

mercializeze cãtre Danemarca ºi
Orientul Mijlociu ºi are contracte
care vor fi demarate în 2011, cu Ru-
sia, China, USA ºi UK.

Vinurile vândute în hypermarke-
turi ºi magazinele de tip cash&carry
au preþuri cuprinse între 7 lei ºi 29
de lei, iar cele din HoReCa ajung
pânã la 100 de lei. În primele 11
luni din acest an, compania a vândut
vin în valoare de 1,4 milioane de
euro, cu o creºtere de aproape 200%
faþã de întreg anul 2009.

Directorul companiei

estimeazã o creºtere a cifrei

de afaceri cu minim 50%

Reprezentanþii societãþii estimea-
zã o creºtere de minim 50%, în 2011
faþã de 2010, ceea ce înseamnã o ci-
frã de afaceri de minim 2,1 milioane
de euro. Investiþiile desfãºurate în
anul în curs au fost direcþionate
aproape exclusiv cãtre dezvoltarea
logisticã, rebrandingul produselor ºi
promovare, acestea totalizând apro-
ximativ 500.000 de euro.

“Anul viitor vom continua inves-
tiþiile în structura logisticã ºi în
promovare. Pe lângã acestea, vom
investi mai mult în partea de pro-
ducþie, în vederea creºterii nivelului
calitativ al vinurilor noastre”, ne-a
precizat Rareº Marinescu, estimând
un buget de investiþii, pentru 2011,
de 750.000 de euro.

Compania dispune de 25-30 de
angajaþi, 80% din portofoliul ei
fiind creat în acest an. Din producþia
societãþii, gamele “România Pitore-
ascã”, “Pelin de Urlaþi” ºi “Roma-
nian Wine” - Urlaþi sunt destinate
retailului, în timp ce “Alb ºi Roºu de
Urlaþi” ºi “Paganus” sunt pentru
HoReCa. Recolta societãþii a fost
cu 20% mai micã, în acest an faþã de
anul trecut.

EMILIA OLESCU

RAREª MARINESCU:

Blocajul financiar ºi bãncile - obstacole
în calea dezvoltãrii viticulturii

“Blocajul financiar ºi atitudinea de «cãmãtar» a bãn-
cilor comerciale constituie principalele motive care þin
pe loc dezvoltarea industriei viticole. Efectele mãsurilor
de restructurare a instituþiilor bugetare ºi scãderea gene-
ralã a puterii de cumpãrare au ºi ele un efect restrictiv
asupra producãtorilor.

Nu în ultimul rând, întârzierea aplicãrii unor legi sau
aplicarea cu jumãtãþi de mãsurã permit unor producãtori sã
vândã drept vin produse care nu sunt fãcute integral din
struguri. Acesta este cel mai mare obstacol pentru un pro-
ducãtor dornic sã facã o afacere corectã în domeniu", susþi-
ne Rareº Marinescu, directorul general al Societãþii de
Promovare a Vinurilor, opinând cã încã
mai existã suficient loc pe piaþã ºi pentru
alþi jucãtori: “Cred cã peste 2-3 ani nu-
mãrul producãtorilor interni va fi cu cel
puþin 30% mai mare ºi, în acelaºi timp,
vinurile din import vor creºte foarte mult
în preferinþele consumatorului român”.

Va creºte consumul de vinuri

roºii ºi seci ºi se vor dezvolta

segmentele vinurilor foarte

ieftine ºi de lux

Referitor la piaþa de profil, domnul
Marinescu este de pãrere cã aceasta se
aflã “într-o transformare la care sun-
tem atenþi ºi ne propunem sã venim cu produse care sã
fie potrivite pentru cerinþele ei. Ne asumãm riscul de a
nu fi prezenþi peste tot, pentru cã nu vrem sã ajungem sã
facem compromisuri de calitate pentru a susþine efortu-
rile unei distribuþii intensive. Piaþa vinului în România
este foarte dinamicã - producãtori care nu spuneau mare
lucru cu 2-3 ani în urmã sunt acum cotaþi extrem de
bine, alþii care erau foarte bine cotaþi acum 3-4 ani au
început sã intre în declin. Cred cã succesul sau insucesul
este generat de capacitatea de a face o afacere serioasã,
de a fi responsabil ºi de a-þi propune sã creºti nivelul

calitativ, sau cel puþin sã îl menþii constant”.
Potrivit domniei sale, chiar ºi în recesiune piaþa a cres-

cut, din punct de vedere cantitativ, iar dupã ce perioada
de crizã financiarã va lua sfârºit, piaþa va relua trendul
crescãtor valoric pe care l-a avut în perioada 2005- 2008.

Consumul de vinuri va continua sã creascã ºi, în
special, va creºte consumul de vinuri roºii ºi seci, în
detrimentul celor albe ºi dulci sau demidulci, consi-
derã reprezentantul societãþii. Domnia sa estimeazã,
de asemenea, cã pe termen scurt, ca urmare a crizei
financiare, vor creºte segmentele vinurilor foarte
ieftine ºi de lux, în timp ce segmentul mediu (14-30

lei) va scãdea dramatic.

2010 - an bun calitativ, dar slab

cantitativ

Anul 2010 a adus o recoltã bunã, din
punct de vedere calitativ, însã, în ceea
ce priveºte cantitatea de struguri recol-
tatã, s-a dovedit un an slab pentru toate
zonele þãrii, a conchis directorul Socie-
tãþii de Promovare a Vinului: “Noi am
pierdut din cauza grindinii, dar am avut
avantajul cã viile noastre sunt compac-
te ºi tratamentele fãcute pentru preve-
nirea bolilor favorizate de ploi au fost
eficiente. Cunosc, însã, foarte multe

situaþii în care un producãtor cu via rãspânditã în par-
cele mici a avut o recoltã dezastruoasã, chiar dacã a
investit în tratamente, pentru cã bolile au intrat în via
lui, rãspândindu-se din viile vecinilor care nu au rea-
lizat tratamentele fito-sanitare necesare”. Astfel, po-
trivit domniei sale, în Dealu Mare Urlaþi - Ceptura,
anul viticol a fost mai bun decât în alte regiuni, pro-
ducãtorii având o scãdere de 20-30% comparativ cu
recolta din 2009, faþã de cei din Dobrogea sau Moldo-
va, unde producþia a fost de cinci ori mai micã în com-
paraþie cu anul trecut. (EMILIA OLESCU)

În acest an, la finalul lunii
noiembrie, compania a lansat
un vin în ediþie limitatã -
“Incantation” - care va
ajunge la consumatori la
preþuri de peste 100 de lei.
Noua licoare este produsã
într-o serie de 2000 de sticle,
fiecare dintre acestea fiind
numerotatã. “Este un vin la
care am lucrat un an de zile ºi
care se bucurã de un succes
mai mare decât am estimat,
peste jumãtate fiind deja
vândut sau rezervat de diverºi
colecþionari”, ne-a spus Rareº
Marinescu. Vinul este un
cupaj de “Cabernet
Sauvignon”, “Feteascã
Neagrã” ºi “Merlot”, din anul
2008. Fiecare soi în parte a
fost învechit în baricuri noi
din stejar românesc, timp de
nouã luni. “Potenþialul de
învechire este de cel puþin 10
ani ºi probabil cã peste 3-4
ani vinul se va apropia de
potenþialul maxim. Vinul
”Incantation" poate fi
ascociat cu paste aldente cu
trufe negre, piept de raþã cu
sos de portocale, linguine cu
gorgonzola ºi nuci, brânzeturi
nobile. Segmentul de
consumatori este reprezentat
de colecþionari.


