


СЪДЪРЖАНИЕ

ПОРТФОЛИО
ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС
ЗА МАРКАТА
КОМУНИКАЦИЯ



ПОРТФОЛИО

ГЛЕРА
СОВИНЬОН БЛАН
РОЗЕ
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН



Виното има ярък златист цвят. Носът разгръща букет 
от зряла зелена ябълка и освежаващ лимон. Балансирано 
средно тяло, апетитна киселинност с фини мехурчета 
и чист, среден финал. PIXELS Глера е темпераментно 
вино, едновременно свежо и деликатно. Внушението 
за лекота от нежния аромат на виното се допълва 
от олекотената ЕКО бутилка, а ZORK тапата за 
многократна употреба демонстрира най-новите 
технологии в затварянето на пенливи вина.

        Тапата е за многократна 
употреба, като запазва свежестта на мехурчетата продължително 
време. Технологията позволява на ценителите да се насладят на 
виното по всяко време. Иновацията е особено удобна за заведения, 
като дава възможност на ресторантьорите да предлагат пенливо 
вино на чаша.

PIXELS Глера Брут
пенливо бяло вино 2013

ГЛЕРА

ZORK 
затваряне 
за много-
кратна 
употреба

750 ml
Alc.vol 11%

Олекотена 
ЕКО бутилка



Жълтозелен цвят. Показва привлекателен сортов 
финес и аромати на плодове със зелена кора. Вкусът 
има хубава атака, свежест и хармония; сферична 
дължина и цитрусова сочност с чист финал и дъх на 
окосена трева и коприва.
Виното е особено подходящо за блюда от морски 
дарове, риби, бели меса, студено пушена сьомга, 
азиатска кухня и зрели меки сирена. 
Сервира се охладено, 10-12О С.

Винтовото затваряне решава проблемите 
с трудното за много потребители 
отстраняване на традиционните коркови 
тапи и краткото време на съхранение след 
отваряне.

СОВИНЬОН
БЛАН

ВИНТОВО 
ЗАТВАРЯНЕ

750 ml
375 ml
Alc.vol 12%

Бургундска 
бутилка

PIXELS Совиньон 
Блан 2014



Дизайнерската бутилка Bordeaux Eclat 
Constellation е въведена за първи път 
в света от PIXELS. Благодарение на 
иновативното затваряне, виното е 
предпазено от "корков" вкус и позволява 
да се консумира дълго след отваряне на 
бутилката. 

ГРЕНАЖ

VINOLOK 
стъклена 
тапа

750 ml
1500 ml
Alc.vol 12,5%

Бордо 
бутилка

PIXELS Розе 
Гренш 2014

Красив, личи цвят. Плодов финес с нюанси на пасион 
фрут, киви, бяла череша и тропическо ухание. Вкусът 
има свежо начало, апетитни киселини, хубаво тяло и 
дължина. Сочен и емоционален финал с пикантен спомен.
Виното е много добър комплимент за паста, пица, 
по-леки бели меса – риба, птици - специалитети от 
морски дарове, азиатска кухня и сирена. 
Сервира се охладено, 10-12оC.



Наситен рубинен цвят с дълбочина. Виното има плодов 
букет с мирис на зрели червени и черни плодове на 
фона на елегантна барикова зрялост. Вкусът е пълен, с 
богата структура и мазнота, има дължина, ароматен 
финал и добър потенциал за стареене.
Виното е особено вкусно в комбинация с храна. 
Съчетава се апетитно с червени меса, пернат и едър 
дивеч, избрани колбаси, барбекю и зрели сирена.
Сервира се при температура 16-18ОС.

     Тапата ArdeaSeal е произведена 
от химически неутрален полимер, осигуряващ непокътнатост 
на аромата във всички бутилки. Благодарение на слабата 
променливост на кислородния трансфер и химическата 
неутралност на материала, вкусът се запазва свеж без промяна. 
Конструктивната иновация не допуска случайното счупване на 
тапата по време на отваряне. За многократна употреба.

PIXELS Каберне
Совиньон 2013

КАБЕРНЕ
СОВИНЬОН

ARdEASEAL 
ПОЛИМЕРНА 
ТАПА

750 ml
375 ml
Alc.vol 12%

Бургундска 
бутилка



ПРОИЗВОДСТВЕН
ПРОЦЕС



Превъзходни лозя и най-добрите специалисти гарантират качествата 
на вината от марката PIXELS. Технолози с дългогодишен опит и млади 
иновативни умове, работили в Нова Зеландия и Австралия, съчетават 
методите на Стария и Новия свят.

Избата притежава общо 8000 дка собствени лозови масиви в 
землищата на селата Найден Герово, Правище, Драгомир и др., където 
се отглеждат както добре познатите Каберне Совиньон, Каберне Фран, 
Мерло, Сира, Шардоне, Совиньон Блан и Мускат, така и нетрадиционните 
за страната европейски сортове Дорнфелдер, Регент и Глера.

Всяка стъпка от производствения процес се извършва със забележителна 
прецизност и затова името PIXELS е особено точно - както пикселът 
е най-малкият елемент, изграждащ дигиталното изображение, така е 
отразено вниманието към най-дребния детайл в създаването на всяка 
бутилка PIXELS.

ПРОИЗВОДСТВЕН 
ПРОЦЕС



ЗА МАРКАТА

ЗА МАРКАТА
ОСНОВИ НА МАРКАТА



Пиксел е най-малкият елемент, изграждащ дигитално изображение. 
Името и философията на марката PIXELS отразяват вниманието, 
което бива отделяно на най-дребния детайл, за да се получи идеалното 
за сетивата сортово вино.

Марката предлага едносортови вина, като въвежда нови и преоткрива 
традиционни сортове. Иновациите са налице във всеки етап на 
винификационния процес. Някои от тапите се представят за първи път 
в България, а бутилката на PIXELS Розе - за първи път в света.

Вината PIXELS са създадени за хора с отношение към добрите вина, 
забелязващи детайла и склонни да експериментират.

ИСТОРИЯ НА МАРКАТА



ОСНОВИ НА МАРКАТА

ПОСЛАНИЕ:

“ЕМОЦИЯТА ВЪВ ВИНОТО С НЕСТАНДАРТЕН ПОГЛЕД"

ХАРАКТЕР НА МАРКАТА:

Млад и жив човек
Душата на компанията
Експериментатор
Амбициозен
Разбира от вино

ЦЕННОСТИ НА МАРКАТА:

Новаторство
Качество
Атрактивност
Достъпност
Внимание към детайла

Вино за постоянно развиващи се хора, които обичат виното и емоцията, която им дава то 
ежедневно. За тях виното е не просто напитка, а част от техния лайфстайл и социален живот.

СЪЩНОСТ:

За успешния градски човек с новаторски начин на мислене търсещ емоцията и новото във 
виното, PIXELS дава винена иновация, привлекателен дизайн и добро качество за всеки ден.



КОМУНИКАЦИЯ

ПЕЧАТНА
БРАНДИНГ
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С ВНИМАНИЕ
КЪМ ВСЕКИ
ДЕТАЙЛ
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Всеки пиксел 
има значение!


