Profile firm: Misja Gospodarcza do Polski: 02 – 05 Październik 2017

1. Robinson & Sinclair



Sektor: Exporter wina
Website: www.robinson-sinclair.co.za

Profil firmy: Rodzinna winnica Robinson & Sinclair, jest eksporterem najwyższej jakości win.
Z uwagi na doskonały klimat winnicy (specyficzne cechy geograficzne, geologiczne i
klimatyczne terenu w połączeniu z genetyką roślin) produkuje się w niej wina które, są wysoko
cenione na arenie międzynarodowej co sprawia, że Robinson & Sinclair jest liderem w branży
winiarskiej. Robinson & Sinclair koncentruje sie na produkowaniu wysokiej jakości i wartości
swoich win, przywiązując dużą uwagę nie tylko do samego wina ale również do jego
butelkowania, opakowania, obsługi klienta i zarządzania. Wina z oferty Robinson & Sinclair
są dostępne od poziomu podstawowego do ultra premium, jako najlepsze marki krajowei i
międzynarodowe. Robinson & Sinclair to dobrze ugruntowana firma z najwyższej półki i
współpracująca z importerami, którzy cenią te same wartości.
• Obszary zainteresowania biznesowego w Polsce: importerzy wina, sprzedawcy detaliczni
i sektor HORECA.





Przedstawiciel: Jeane Maritz
Tel. kom.: +27 83 293 9523
Telefon: +27 21 462 6385
E-mail: jeane@robinson-sinclair.co.za
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2. Stellenview Premium Wines



Sektor: Wino
Website: www.stellenviewwines.com
Profil firmy: Winnice Stellenview Premium Wines położone są na najbardziej
wysuniętym na północ skraju doliny Devon, Stellenbosch. Posiada najwyżej położone
winnice, na wysokości 270 metrów nad poziomem morza, oraz kilka innych wysoko
położonych w samej dolinie. Rozpoczęto w niej proces odnowy winnic, przygotowując
glebę i nowe odmiany. Obszar ten produkuje jedne z najlepszych Cabernet Sauvignon,
Merlot, Pinotage i Sauvignon Blanc w Stellenbosch. Wytwórnia win Devon View
została zbudowana na początku lat 90-tych i działa w systemie przepływu
grawitacyjnego. Posiadając nową i starą technologię, winnica posiada wszystkie
niezbędne środki do produkcji najwyższej jakości win z tego wyjątkowego obszaru, z
glebami gliniastymi i chłodnym klimatem. Dbałość o szczegóły, od winnicy do beczki,
zapewnia, że każda butelka wina jest arcydziełem.
• Obszary zainteresowania biznesowego w Polsce: importerzy win i supermarkety






Przedstawiciel: Reino Kruger
Tel. kom.: +27 76 248 4739
Telefon: +27 21 8524711
E-mail: reino@stellenviewwines.com
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3. Van Loveren



Sektor: wino
Website: www.vanloveren.co.za

Profil firmy: Winnica Van Loveren należy do rodziny Retief od 1937 r., Kiedy to Hennie Retief
senior zakupił ziemię w dolinie Robertson i nazwała ją Christina Van Loveren, na cześć
przodków swojej narzeczonej Jean van Zyl. Kiedy jego synowie Nico i Wynand przyłączyli się
do niego w 1980 roku, wyprodukowano 500 skrzynek wina Premium Grand Cru, tak powstały
pierwsze butelki wina Van Loveren. Dziś synowie Nico i Wynand prowadzą firmę wspólnie.
Hennie i Neil są Virticulturists, Bussell jest mistrzem piwnic a Phillip zajmuje sie stroną
biznesową firmy. Od skromnych początków Van Loveren stał się największą rodzinną winnicą
w Południowej Afryce, znaną ze spójności, dostępności i jakości swoich win.
• Obszary zainteresowania biznesowego w Polsce: importerzy wina, dystrybutorzy,
sprzedawcy detaliczni i hurtownicy





Przedstawiciel: Grether Du Toit
Tel. kom.:+27 84 245 1733
Telefon: +27 23 615 1505
E-mail: europe@vanloveren.co.za
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4. Maastricht Winery


Sektor: Wino

Profil firmy: Winnica Maastricht położona jest na obrzeżach Durbanville przy drodze do
Tygervalley, 25 minut jazdy od Cape Town. Firma, założona w 1702 roku z jej holenderskim
dziedzictwem, jak można sie spodziewać, została nazwana na cześć osadników, którzy
znaleźli tę ziemię a która przypominała im dom rodzinny o podobnych warunkach i glinastej
glebie. Pierwszą ambicją było rolnictwa w pobliżu przylądkowej kolonii w celu dostarczenia
produktów holenderskiej wschodnioindyjskiej firmie w drodze do Indii. Po tym farma zmieniała
właścicieli przez lata zanim dostała sie w ręce rodziny Louw. Doskonałe usytuowanie zaledwie
10 km od Oceanu Atlantyckiego, zapewnia Maastricht wyważony mikroklimat idealny do
uprawy winorośli. Gospodarstwo jest rodzinną firmą, która produkuje głównie winogrona
wysokiej jakości dla różnych producentów win, aż w końcu w 2008 r. obecni właściciele
Wheaty i Anelize Louw, zaczęli produkować wina pod swoją marką Wina z Maastricht. Ich
młoda marka została uznana i wyróżniona na wielu krajowych i międzynarodowych
konkursach winiarskich za produkcję doskonałych win. Thys najstarszy syn trójki dzieci po
ukończeniu studiów na uniwersytecie w Stellenbosch i trzyletnim stażu w dolinie Napa w
Kalifornii i w St Emilion we Francji rozpoczął pracę w winnicy. Młode wino Maastricht jest
definitywnie oczywistym konkurentem winiarskim w Republice Południowej Afryki.


Obszary zainteresowania biznesowego w Polsce: importerzy wina





Przedstawiciel: Thys Louw
Tel. kom.:+27 83 642 2582
E-mail: thys@maastricht.co.za

4

5. The Bridge Of Hope Wines



Sektor: Wino
Website: www.thebridgeofhopewines.co.za

Profil firmy: Winnica The Bridge of Hope jest wirtualnym producentem wina, założonym przez
południowoafrkańską entuzjastkę Rosemary Mosia i jej bliźniacze córki, Lebohang i
Moleboheng. W kolekcji znajduje się mnóstwo autentycznych win, które doskonale rosną w
klimacie śródziemnomorskim RPA.
W chwili narodzin winnicy The Bridge of Hope było jasne że istnieje ważna potrzeba
zaprezentowania różnych kultur Południowej Afryki na Globalnego Rynku Wina i wypełnienia
tej luki, stąd nazwa "The Bridge of Hope Wines" którego, slogan brzmi to "zabierzemy cię
tam", a ich wino jest pomostem do palety luksusowych południowoafrykańskich win.
Zaangażowanie winnicy „Bridge of Hope Wines” w dążenie do fuzji perfekcji z zadowoleniem
jest bezkompromisowe. Niezawodna jakość marki i jej awangardowy styl nadają mu silną
pozycję na rynku.
Obszary zainteresowania biznesowego w Polsce: importerzy wina, sprzedawcy detaliczni
i dystrybutorzy





Przedstawiciel: Mojalefa Mosia
Tel. kom.: +27 83 276 3759
Tel: +27 21 686 2294
E-mail: rmojalefa@thebridgeofhopewines.co.za
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6. Anura



Sektor:– Producent wina
Website: www.anura.co.za

Profil firmy: Winnice Anura należą do Tymena, Jenny, Lance i Jake Boumów i znajdują się u
podnóża gór Simonsberg. Winnica Anura oferuje szeroką gamę gleb, stoków i mikroklimatów,
które pozwalają uprawiać wiele odmian, niektóre są rzadkie w Republice Południowej Afryki,
a także dopasować każdą odmianę do idealnej gleby i mikroklimatu. Z każdym nadchodzącym
zbiorem dowiadujemy się więcej o naszych glebach i owocach oraz udoskonalamy naszą
produkcję aby stworzyć najlepsze wina dla naszego wyjątkowego terroiru. Naszą pasją jest
czerwone wino z nasadzeń Mourvédre, Petit Verdot, Grenache, Pinot Noir, Sangiovese i
Malbec. Wśród klasycznych i lokalnych odmian, staramy się produkować wina dla osób
poszukujących czegoś wyjątkowego i charakterystycznego. Nasze winogrona zbierane są
ręcznie przy optymalnej dojrzałości. Winogrona są najpierw sortowane maszynowo w celu
usunięcia liści, uszkodzonych jagód i łodyg, a następnie ręcznie sortowane w celu
zapewnienia, że do zgniatania wybrano tylko najlepsze grona. Starannie zwraca się uwagę
na każdą partię winogron opartą nie tylko na odmianie, ale także na danym bloku. W Anurze
dążymy do produkcji win, które łączą w sobie solidne owoce Nowego Świata z elegancją i
złożonością stylów winiarskich.
• Obszary zainteresowania biznesowego w Polsce: Importerzy wina i dystrybutorzy





Przedstawiciel: Emil Kanstinger
Tel. kom.: +27 82 690 5760
Telefon: +27 21 875 5360
E-mail: emil@anura.co.za
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7. Backsberg Estate Cellars



Sektor:– Producent wina
Website: www.backsberg,.co.za

Profil firmy: Backsberg został założony w 1916 roku przez C.L. Plecy. Ponad 100 lat później
gospodarstwo nadal pozostaje jako rodzinne, utrzymując reputację producenta światowej
klasy win. Drugie pokolenie Sydney Back, który dołączyło do winnicy w 1936 roku, jest
uważane za pionierów nowoczesnego przemysłu wina w Południowej Afryce, umacniając
Backsberg jako jedną z wiodących winnic w Republice Południowej Afryki. Jego syn, Michael,
kontynuował spuściznę promując markę Backsberg za granicą, aby eksportować na
zagraniczne rynki. W 2008 r. syn Michaela, Simon dołączył do rodzinnej winiarni i obecnie
kieruje przedsiębiorstwem i jest pełen entuzjazmu i nowych pomysłów. Wytwórnia win
znajduje się na zboczu Góry Simonsberg, tuż za Paarl, w samym sercu Przylądka Winelands.
Nieruchomość rozciąga się na ponad 200 hektarach, a większość gruntów obsadzonych jest
winogronami. Winemaker Alicia Rechner kieruje procesem produkcji wina, ściśle
współpracując z Michaelem i Simonem Back w celu wyprodukowania wina doskonale
zrównoważonego o dobrej pijalności. Pod jej starannym nadzorem, winiarnia nadal zdobywa
liczne nagrody w dziedzinie produkcji win zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej.
Amerykański The US Wine & Spirits Magazine uznał Winnice Backsberg jako jedną ze 100
najlepszych winnic na świecie.
• Obszary zainteresowania biznesowego w Polsce: sieci sklepów detalicznych, grupy hoteli
i restauracje.





Przedstawiciel: Kristen Lesley Duff
Tel. kom.: +27 76 216 8006
Telefon: +27 21 875 5141
E-mail: kristen@backsberg.co.za
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8. Man Vintners/ Stark Conde Wines



Sektor:– Producent wina
Website: www.stark-conde.co.za

Profil firmy: Winnica MAN Family Wines jest dynamiczną, młodą winnicą produkującą kilka
odmian win gatunkowych. MAN jest pomysłem José Conde z firmy Stark-Condé i braci Tyrrel
oraz Philip Myburgh z winnicy Joostenberg. MAN został nazwany na cześć żon trzech
partnerów: Marie, Anette i Nicky. Początki sięgają roku 2001 kiedy to wyprodukowano 300
skrzynek Pinotage w szopie dla ciągników, dzisiaj MAN produkuje ponad 200 000 skrzynek i
eksportuje do ponad 25 krajów. Przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją wina MAN już
dawno przeniosło się z ciągnikowej szopy i obecnie winnica wytwarza wiele gatunków dobrego
wina. Wspólnicy José i Tyrrel są producentami wina i mają własne rodzinne winnice. Od
samego początku zawsze próbowali zapożyczać niektóre techniki małych winnic aby poprawić
jakość wina MAN. Inną unikalną cechą winnicy jest to, że koncentruje się ona na produkcji win
z jednego małego regionu, obszaru Agter-Paarl.
• Obszary zainteresowania biznesowego w Polsce: konsumenci win, sommelier,
sprzedawcy detaliczni, restauracje i dystrybutorzy.





Przedstawiciel: Maia Bezuidenhout
Tel. kom.: +27 79 289 6871
Telefon: +27 21 861 7713
E-mail: marketing@manwines.com
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9. Slent Farms (Pty) Ltd



Sektor:– Producent wina
Website: www.ayama.co.za
Profil firmy: Winnica Ayama leży na stokach Góry Paardeberg w rejonie Voor
Paardeberg, jest jedną z najnowszych winnic, przeznaczonych do produkcji
szczególnie wyróżniających się wysokiej jakości win. Koncentruje się przede
wszystkim na produkcji Chenin Blanc i Pinotage, w tym roku bedą premiery Grenache
Blanc, Grenache Noir, Carignan i Petit Syrah. Wina Ayama dumnie przeniosły Włochy
do Południowej Afryki, sadząc pierwsze Vermentino w Republice Południowej Afryki.
Dzięki klonowi z Sardynii, Vermentino di Gallura może być również
południowoafrykańskie! Corocznie oferuje więcej powodów, aby odwiedzić rejon
Perdeberg, w tym roku otwarto w winnicy pensjonat dla gości, prezentujący
panoramiczne widoki gór Winelands i Cape Town. W luksusowych warunkach może
gościć 8 osób, Ayama Rockhouse oferuje smak Paardebergskiego stylu życia.
• Obszary zainteresowania biznesowego w Polsce: ekskluzywne sklepy detaliczne
wysokiej klasy i supermarkety, bezpośrednia działalność gospodarcza.






Przedstawiciel: Michela Sfiligoi
Tel. kom.: +27 72 679 9734
Telefon: +27 21 869 8313
E-mail: michela@slentfarms.com
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10. Grande Provence Heritage Wine Estate



Sektor:– Producent wina
Website: www.grandeprovence.co.za

Profil firmy: Grande Provence Estate godnie szczyci się 300-letnią historią. Usytuowane jest
w przepięknej dolinie Franschhoek w zachodniej prowincji Południowej Afryki, jej bujne
winnice rozciągają się na 47 hektarach z ujmującymi widokami które rozciągają się od
podnóża gór po ich szczyty. Jest to serce region południowoafrykańskiego wina w
najprawdziwszym znaczeniu tego słowa.
• Obszary zainteresowania biznesowego w Polsce: sklepy z winami, sprzedaż detaliczna
win, supermarkety i najważniejsze restauracje





Przedstawiciel: Ivan Harold Oertle
Tel. kom.: +27 83 357 4147
Telefon: +27 21 876 8600
E-mail: wine@grandeprovence.co.za
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11. Seven Springs Wines


Sektor:– Producent wina
Profil firmy: Winnica Seven Springs Wines jest producentem win butikowych
usytuowanym niedaleko Hermanus w Przylądku Zachodnim (Western Cape) RPA. Tu
w 2006 roku Tim i Vaughan Pearson, angielscy właściciele, znaleźli piękny kawałek
ziemi na sprzedaż w dolinie Hemel en Aarde Road, zaledwie 6 km od Oceanu
Atlantyckiego. Pierwsze winorośle zostały posadzone w 2007 i 2008 r. na 8,5
hektarach, a pierwszy mały zbiór miał miejsce w 2010 roku. Pod koniec 2009 roku
zatrudniono młodego producenta win Riana van der Merwe który w eleganckim stylu
zdobył pierwsze międzynarodowe nagrody na konkursach win. W ofercie The Seven
Springs są: Sauvignon Blanc, Chardonnay (leżakowany i nieleżakowany w dębowych
beczkach), Pinot Noir i Syrah. W kolejnym roczniku Syrah (2012) otrzymał złoty medal
w kategorii dekanterów (DWWA), niezwykłe osiągnięcie, ponieważ winorośle były
młodsze niż 5-lat. Ich Pinot Noir, Sauvignon Blanc i Chardonnay (oaked) otrzymały
srebrne medale i ich Unoaked Chardonnay brązowy w Międzynarodowe Konkurs Win
i Wódek (IWSC), International Wine Challenge (IWC) oraz nagrody Decanter World
Wine Awards (DWWA). Przyszłość tej młodej winnicy zapowiada się świetnie.
• Obszary zainteresowania biznesowego w Polsce: Importerzy i dystrybutorzy wina.





Przedstawiciel: Ida Kymmer
Tel. kom.: +27 79 603 9087
E-mail: idakymmer@espere.co
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12. BABYLONSTOREN


Sektor:– Producent wina

Profil firmy: Winnica Babylonstoren powstałą w 1692 roku, Babylonstoren to zabytkowa
farma Cape Dutch, która szczyci się jednym z najlepiej zachowanych gospodarstw rolnych w
Prowincji Western Cape. Ukochany z powodu pięknego ogrodu na powierzchni ponad 3,5
hektara, ogród, podzielony jest na 15 części gdzie choduje i uprawia się owoce, warzywa,
jagody, pszczoły do zapylania, rośliny rodzime, pachnące trawniki, labradora, kaczki i kurczęta
i więcej. Zaciszna ścieżka prowadzi wzdłuż strumienia, gdzie wiosną rozkwita tysiące kwiatów
klivii. W ogrodzie znajduje się mnóstwo drzew o znaczeniu historycznym i botanicznym. Każdy
aspekt Babylonstoren - w tym współczesny hotel Farm & Spa, sklep z gospodarstwem i
piekarnia - są udekorowane stale zmienianymi tkaninami tapicerskimi i różnorodnością
botaniczną ogrodu. Nasze wina najlepiej ilustrują logo Babylonstoren, które składa się z rury
(reprezentującej rolnika), kwiatu (reprezentującego ogród) i ptaka (reprezentującego naturę).
Jest to kombinacja samej istoty Babylonstoren - utrzymanie rzeczy w sposób prosty i bliski
naturze jak tylko możliwe. "To właśnie staramy się osiągnąć w naszych winach", mówi Charl
Coetzee. "Zgoda ze środowiskiem w którym jesteśmy usytuowani na stokach Simonsberg, i
prostota, sprawiają że nasze wina są bardziej naturalne a także eleganckie".
• Obszary zainteresowania biznesowego w Polsce: Importerzy i dystrybutorzy wina.




Przedstawiciel: Ida Kymmer
Tel. Kom.: +27 79 603 9087
E-mail: idakymmer@espere.co
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13. Wesgro


Website: wesgro.co.za
Profil firmy: Wesgro jest oficjalną agencją ds. Turystyki, Handlu i Inwestycji w Cape
Town i Prowincji Zachodniego Przylądka. Jesteśmy pierwszym punktem kontaktowym
dla zagranicznych nabywców, lokalnych eksporterów i inwestorów chcących
skorzystać z nieograniczonego potencjału biznesowego w regionie. Wesgro ściśle
współpracuje z kluczowymi graczami, na szczeblu krajowym, prowincjonalnym i
lokalnym. Nasze zadanie to ułatwienie bezpośrednich inwestycji zagranicznych i
krajowych w regionie, eksport produktów i usług poprzez rozwój zdolności
eksportowych, zaspokojenie popytu i dostępu do rynku oraz promowanie Cape Town
i Western Cape w realnym biznesie, rozrywce i fimowych projektach.





Przedstawiciel: Tatiana Dos Santos & Denan Kuni
Telefon: +27 21 487 8600
E-mail: tatiana@wesgro.co.za; denan@wesgro.co.za
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