NOTA DE IMPRENSA
Revelação dos Prémios de Comunicação Enoturística da Associação
Vinduero-Vindouro
Trabanca, 07/11/2011. A Associação Vinduero-Vindouro, enquanto promotora
destes prémios, procura reconhecer o profissionalismo e o esforço de jornalistas e
entidades para darem a conhecer a grande e variada riqueza enoturística de Espanha e
Portugal.
Pelo segundo ano, a Associação Vinduero-Vindouro vem revelar os vencedores
destes prémios, que reconhecem os melhores trabalhos jornalísticos, reportagens,
artigos, ou entrevistas publicadas durante o anos de 2011, e cuja temática gire em
torno do turismo, da viticultura, ou enoturismo, distinguindo quatro categorias:
imprensa escrita e digital, meios audiovisuais, comunicação web (blogs, redes sociais,
etc.), e um novo prémio, para a melhor iniciativa na difusão da cultura enoturística
desenvolvida por entidades públicas ou privadas.
Após a deliberação do jurí, e somando o voto do público através da página web
www.rutainternacionaldelvino.com,

os

trabalhos

vencedores

do

Prémio

de

Comunicação Enoturística 2011 são:


Categoria Imprensa Escrita e Digital: Nieves Caballero, com a reportagem
intitulada “El vino que nos une”, e publicada em Castilla y León de Vinos, de El
Norte de Castilla.



Categoria Meios Audiovisuais: www.vinosdegranada.tv pelo seu impulso e
promoção dos vinos da terra de Granada através das novas tecnologias.



Categoria Web 2.0: Vinédex, um projecto 2.0 e 3.0 para implantar nas bodegas
com o objectivo de melhorar a imagen do vino e do enoturismo e para que os
clientes possam interagir e participar.



Categoria Melhor Iniciativa para a Difusão da Cultura Enoturística: Projecto
Vinum Senses, uma rota enoturística organizada pela Oficina de Turismo da
Câmara Municipal de Setúbal.
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Estes galardões honoríficos serão entregues no próximo sábado dia 12 de
Novembro na localidade de Trabanca (Salamanca, Espanha), inseridos na Gala dos
Premios Arribe 2011.
Todos os trabalhos e iniciativas apresentadas a concurso podem ser
consultados

na

página

web

da

Associação

www.rutainternacionaldelvino.com
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