WWW.PUBEC.SI

OKTOBER 2016

P U B E C

SI #PUBEC ALI NISI?

#PUBEC2016
Po uspešni premieri v lanskem letu, ko se je projektu Pubec,
štajersko mlado vino pridružilo 27 vinarjev, se naša ekipa že
intenzivno pripravlja na novo izvedbo letošnjega projekta Pubec z
letnico 2016.
Tokrat se nam je pridružilo že 34 vinarjev, ki bodo skupaj na trg
ponudili blizu 50.000 buteljk štajerskega mladega vina. V tej
sezoni se bodo Pubeci predstavili še bolj ambiciozno, saj bodo ob
dogodku v Mariboru na ogled in pokušino prvič premierno tudi v
Ljubljani. Projekt Pubec tako postaja ena najodmevnejših zgodb
uspešnega povezovanja za večjo prepoznavnost in gospodarsko
uspešnost slovenskih vinarjev, turističnih destinacij in povezanih
podjetij.
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KDO JE PUBEC?

PUBEC
ŠTAJERSKO MLADO VINO
Pubec je mlad, svež, igriv. Je poželjiv. Je ideja in energija, ki
povezuje vinarje in vse, ki lahko s svojo dobro voljo in veliko
mero entuziazma pripomorejo k večji prepoznavnosti štajerskih
vinarjev, mladega vina in lastne blagovne znamke.
Pubec ni zgolj vinarski dogodek, ampak ponuja:
• svežo komunikacijo in akcije, ki so drugačne,
• medijsko prepoznavnost vseh sodelujočih, tako doma kot v
tujini,
• prepoznavnost blagovnih znamk in vinsko-kulinaričnih
presežkov Štajerske
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IDEJA

GOSI LETIJO V JATI, DA SO
SKUPAJ 71 % MOČNEJŠE,
KOT ČE BI VSAKA LETELA
SAMOSTOJNO.
Ideja projekta izvira iz želje, da bi Mediaspeed kot neodvisna
agencija povezal štajerske vinarje, s pomočjo prepoznavne
skupne krovne blagovne znamke. Z njo smo povezali enako
misleče štajerske vinarje, lokalne turistične subjekte, zavode iz
stroke in medije.
Projekt temelji na skupnem nastopu na trgu po zgledu
uspešnosti in prepoznavnosti projektov iz tujine. Želja je, da se
Štajerska vina pojavljajo na policah trgovin, vinotek in
restavracij širom Slovenije ter tujine. Prav tako želimo predvsem
mlajše generacije ljudi skozi dogodke in komunikacijske akcije
ozaveščati in izobraževati o kulturi pitja vina.
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KAJ JE NAMEN PUBECA?

NAŠ MOTO JE POVEZOVANJE.
S projektom želimo doseči večjo komunikacijsko prepoznavnost in moč
štajerskih vinarjev ter Štajerske kot največje vinske destinacije, na
slovenskem trgu in tudi na trgu sosednjih držav.
Naš cilj je boljša promocija vinarjev, ki skupaj nastopajo na trgu ter
predstavljajo Štajersko kot glavno destinacijo za mlada vina, ter promocija
mladega vina kot vinskega posebneža, ki vedno znova na najboljši način
pokaže, kakšni so obeti od sveže vinske letine in večja priljubljenost le-tega.
Medijsko prepoznavnost vseh sodelujočih pri Pubecu.
V prvem letu smo objave na temo projekta Pubec zasledili v 53 različnih
medijih.
V analiziranem obdobju od 15. 10. 2015 do 17. 2. 2016 smo v slovenskih
tiskanih, elektronskih in spletnih medijih zasledili 111 objav, s ključno besedo
Pubec in z njo povezanimi gesli.
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PUBEC PODROBNO

PROJEKT PUBEC JE VINARSKI,
KULTURNI, TURISTIČNI IN
GOSPODARSKI PROJEKT
• Projekt PUBEC krepi promocijo oz. prepoznavnost štajerskih (mladih)
vin, posameznih vinarjev, dviguje nivo kulture uživanja vina,
združuje in utrjuje pozicijo turistične, kulinarične in seveda vin(ar)ske
destinacije in njene ponudbe na državni ravni kot tudi v tujini.
• Projekt PUBEC s svojimi vsebinami bogati in dviga kulturno in
turistično ponudbo v jesensko-zimskih mesecih in s tem povečal nivo
kakovostnega dogajanja v destinaciji.
• Projekt PUBEC s svojim programom in ponudbo na kreativen način
vabi obiskovalce in turiste v lokalno okolje, s tem
pa povečuje donosnost vseh vpletenih poslovnih subjektov, združenih v
projektu, in dolgoročno pospešuje razvoj in prepoznavnost posameznih
vinarjev, pa tudi Štajerske kot vinske regije same.
• Projekt PUBEC s svojim bogatim programskim konceptom pomaga,
da Štajerska postaja vrhunska vinska, kulinarična destinacija za več
ciljnih skupin: dnevni obiskovalci, turisti iz Slovenije in tujine, ljubitelji
vina, vinski trgovci, specializirani mediji in predstavniki mainstream
medijskih hiš, kulturniki, akademiki, gospodarstveniki, ljubitelji
kulinarike, itd.
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PARTNERJI PROJEKTA

ZGLED JAVNO-ZASEBNEGA
PARTNERSTVA.
Pri iskanju zakonov, povezovanju vinarjev in ostalih turističnih
subjektov se je naša medijska agencija povezala z Zavodom za turizem
Maribor, Kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor, Kmetijsko
gozdarskim zavodom Ptuj in Znanstveno-raziskovalnim središčem
Bistra Ptuj. S projektom »PUBEC« se ne povezujejo le štajerski vinarji,
temveč tudi mesti Maribor in Ptuj, ki sta zgodovinsko prežeti z vinsko
tradicijo, s Pubecom pa obiskovalcu ponujajo dodatne unikatne
vsebine, predvsem pa turističnim ponudnikom popolnoma novo formo
načrtovanega povezovanja regijskih vinarjev.
V projekt smo povabili vinarje celotne Štajerske, potencial za
promocijo skozi projekt je že v prvem letu zaznalo 27 vinarjev. V letu
2016 pa imamo skupaj 34 vinarjev, ki so se priključili projektu.
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SALON ŠTAJERSKIH MLADIH VIN

3. NOVEMBER 2016 ob 17. ure
dalje

2. Salon štajerskih mladih vin v Mariboru
Porsche Ptujska cesta,
MARIBOR

4. NOVEMBER 2017 ob 17. ure
dalje

1. Salon štajerskih mladih vin v Ljubljani
Porsche Verovškova,
LJUBLJANA
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ZAKAJ PUBEC?

Pubec – ime, ki ga vsi Slovenci prepoznajo
kot nekaj štajerskega.
Pubec je štajerski izraz za fanta, dečka.
»Pubec« ali fant, kot dorasel mlad moški, v
projektu PUBEC nagajivo simbolizira
mlado vino. Obenem se poimensko sklada s
štajersko regijo, ki jo projekt kot tak tudi
povezuje.
V enem nazivu povezuje dvoje; v
prenesenem pomenu mladostno nagajivost
mladega vina in regijo, iz katere le-to
izhaja.
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PUBEC 2015
V ŠTEVILKAH

- več kot 60 % kupcev
PUBECA
je mlado vino poskusilo prvič.
- v analiziranem obdobju od 15. 10. 2015
do 17. 2. 2016 smo v slovenskih tiskanih,
elektronskih in spletnih medijih zasledili
111 objav s ključno besedo Pubec in z
njo povezanimi gesli.

- vinarji so prodali za cca. 40 %
več mladega vina kot običajno.
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SI #PUBEC ALI NISI?

VEČ INFORMACIJ NA:
INFO MEDIASPEED.NET
WWW.PUBEC.SI
@

BORUT
041 643 474
NATALIJA O51 353 185
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