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СЛИВЕНСКА ПЕРЛА
Съвременно развитие

www.slivenskaperla.bg

„Сливенска перла“ е първата
специална гроздова ракия в
България с над 35-годишна
история. Напитката е синоним на висококачествена
ракия, богата на вкус и аромат, носител на множество
престижни награди от
международни специализирани
изложения.

Пазар
Световният пазар на алкохолни напитки се е
свил с 1.3%, много по-сериозен спад от средното
за последните пет години – 0.3%. Това сочат
данните на базираната в Лондон индустриална
група International Wine and Spirits Research.
Пазарът на високоалкохолни напитки в България
обаче бележи ръст от 6.7% в стойност през
2016 г. в сравнение с предишната по данни от
маркетинговите проучвания на Ac Nielsen за
сектора.
Топ продуктът при ракиите е гроздовата ракия,
която генерира близо 40% от продажбите в
цялата категория през 2016 г. Експортът на
напитката също расте.
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„Вини Сливен“ ЕООД продължава традицията на
своите предшественици и се гордее с редицата
именити технолози, оставили собствен почерк
в рецептите на висококачествените напитки,
които произвежда дружеството.
Ракията „Сливенска Перла“ отлежава една
година преди бутилиране в иноксови съдове.
Ракията е с жив, бледожълт до кeхлибарен цвят,
нежен и фин специфичен аромат, свойствен за
сортовия аромат на използваното грозде.
Ракията „Сливенска перла“ – барел, е с
кeхлибарен цвят, приятният мускатов аромат
се съчетава с фин дъбов нюанс, резултат
от отлежаването є 6 месеца в дъбови бъчви.
В аромата се долавя и ванилия. Вкусът е
изключително мек и хармоничен и в него отново
се усещат характерните за „Перл дьо Ксаба“ и
„Мускат О’тонел“ аромати.
Ракията „Сливенска перла“ – 12-годишна, е
изключително натурална напитка, която се
произвежда предимно от сортовете „Мускат
О’тонел“ и „Тамянка“ при максимално запазване
на сортовия аромат. Гроздето се подлага на
прецизна и фина дестилация. Дестилатът
отлежава 12 години при строго фиксирани
условия, при които по естествен начин се
формират специфичните качества на ракията.
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Веднъж завоювала високото признание,
„Сливенска перла“ поддържа и развива реномето
си. За тази цел вече 37 години специална
дегустационна комисия всяка година определя
съотношението между сортовете, за да бъде
запазен уникалният вкус един и същ. От всяка
реколта се запазва малка партида, която да
служи като еталон при производството на
новата реколта.
„Сливенска перла“ е предпочитана не само
в България. Ракията е оценена и в САЩ,
Аржентина, Канада, Куба, Англия, Швеция, Япония,
Китай, Виетнам и др.
Промоция
„Сливенска перла“ е добре позната на българския
пазар. Най-добрата промоция на марката е
нейната дълголетност, уникалност и отлично
качество. Доверието на потребителите към
бранда е резултат от съчетанието между
утвърден производител, качествено грозде,
традиции, модерни технологии, всеотдайни
професионалисти.
Брандът залага на пряк контакт с клиентите.
Част от маркетинговите активности на
марката включват „Вечери на „Сливенска
перла“ с игри и награди в различни заведения.
Рекламният слоган от най-новата кампания на
„Сливенска перла“ гласи: „Името задължава. Една
традиция с ново лице“. Целта на промоцията е
да представи новата бутилка на легендарната
напитка, която заменя старата от 1996 г.
И тази кампания подчертава основните
ценности на бранда – устойчивост във времето,
традиции и качество, непроменени в годините.

История
Постижения на марката
Ежегодно „Сливенска перла“ печели престижни
награди, с което дава своя принос за
утвърждаването на добрия имидж на
българската ракия в страната и по света.
Напитката притежава богата колекция медали
от национални и международни конкурси: два
златни медала от „Винария 2006 г.“, златен
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Произведена е първата партида от финото алкохолно питие от 8070
литра. За цялата година са произведени общо 5 тона „Сливенска перла“.
Създадена е първата в България специална лицензирана ароматна гроздова
ракия с марката „Сливенска перла“.

1979

„Сливенска перла“ получава защита като търговска марка в целия ЕС.

„Сливенска перла“ доказва високата си класа, като получава
златен медал на Международния мострен панаир в Пловдив и
оценка „К“ (означава световен или над световен клас).

1979

1979

Произведени са 50 тона от
ракията и тя е пусната в
масова продажба.

1980

2003

