
FRIENDS FUN WINE™ –  
новото винено изкушение

Някои биха казали, че това не е въз-
можно, но Friends Fun Wine™ дебю-
тира за Европа именно в България 

благодарение на пловдивска компания. 
Friends Fun Wine™ са нискоалкохолни, нату-
рално ароматизирани и леко шампанизира-
ни премиум винени коктейли в кен и в арт-
бутилки, произведени от 

висококачествено френско 
грозде, под патентовани ре-
цептури и ферментационни 
технологии, без добавена захар, 
глутен или изкуствени добавки.

Виното е свещена напитка, присъща на 
боговете. То е и едно от най-старите меди-
цински средства, познати на човечеството. С 

огромните усилия на лекари, биолози, учени 
от различни страни в областта на здравео-
пазването, през последните няколко десе-
тилетия вече е научно доказано – виното и 
напитките на винена основа имат преванти-
вен ефект срещу редица болести. Този факт 
става известен като „френския парадокс“ – 
потребителите, консумиращи редовно вино 
и винени напитки, страдат с до 25% по-мал-
ко от сърдечносъдови заболявания. Резулта-
тите от всички изследвания, проведени све-
товно равнище, са едни и същи. Най-ниска 
смъртност от сърдечни заболявания има в 
Средиземноморския басейн, където консу-
мацията на вино е почти задължителна, а 
самата напитка и отношението към нея са 
превърнати в култ. Освен това най-голям 

профилактичен ефект виното дава, когато 
то се консумира по време на хранене. Освен 
всичко друго напитките на винена основа са 
перфектен начин, без да приемаме излишни 
лекарства и препарати, да се предпазим от 
настинките и зимните вируси.

Сега Friends Fun Wine™ събира всич-
ки качества на виното и неговите лечебни 
и терапевтични свойства в един нов про-

дукт  – „вино с ниско съдържание на алко-
хол“. А Friends Fun Wine™ са в пълен унисон с 
най-новите световни тенденции при напит-
ките и създава продукт, притежаващ както 
вкуса и качеството на класическите вина и 
винени култури, така и авангардния дизайн 
и посланието на новия век и модерното по-
коление. Целият свят е луд по уникалните 
напитки. 

Това, което прави Friends Fun Wine™ пред-
почитан избор на всички активни, съвре-
менни и енергични хора, са фантастичните 
вкусове, вложените 100% натурални състав-
ки, ниското алкохолно съдържание (6%) 
и още по-малкото калории (само 75 kcal). 
Точно тези потребители са готови да експе-

риментират с вкусовете, но никога с качест-
вото. Марката следва най-новите тенденции 
и не спира да се развива, както се развиват и 
предпочитанията на потребителите. Удобна-
та опаковка в бързоохлаждащ се и 100% ре-
циклируем кен от 250 мл прави Friends Fun 
Wine™ най-добрият избор за всяка ситуация 
и забавление. От лятото на 2018 г. Friends 
Fun Wine™ предложи на любителите на ви-
нени напитки в България  артпродукт, като 
създаде зашеметяващи бутилки с дизайн на 
световноизвестния художник на графити 
Мигел Парадис. Новата колекция на Friends 
Fun Wine™ e истинска експлозия от цветове 
и оригинални комбинации, игриви и забав-
ни елементи, изпълнени с много заряд и су-
пер настроение. Виното и забавленията като 
вдъхновение са изразени в новите артбу-
тилки с много фантазия и стил. Friends Fun 
Wine™ доказа, че една бутилка може да бъде 
изкуство, което да провокира оригинални 
решения и различни гледни точки за мода, 
стил и начин на живот. Дизайнът на новите 
бутилки позволява и индивидуални начини 
за последваща употреба у дома и в офиса, и 
им създава колекционерска стойност.

Вкусовете и неповторимите аромати са 
това, което превръща Friends Fun Wine™ в 
най-модерната и нова лайфстайл напитка. 
Единственото в света кафе-вино в два вари-
анта: „Еспресо-Каберне“ и „Капучино-Шар-
доне“, както и неповторимите „Кола-вино“ и 
„Шардоне-кокос“. Палитрата от екзотика се 
допълва от „Москато-ягода“, „Москато-прас-
кова“ и „Червена сангрия“. Всички напитки 
от серията са с впечатляващ и индивидуален 
вкус, с ниско съдържание на алкохол, ниско-
калорични са и не носят чувство за умора 
след консумация. Препоръчват се добре ох-
ладени и споделени с приятели. А Friends 
Fun Wine™  са точното допълнение към всяко 
забавление.

Световна премиера на най-актуалната и модерна напитка 
едновременно в САЩ и в Пловдив? 

Серията Friends Fun Wine™ получи 3 награди и висок положителен рейтинг на Све-
товното първенство за вино 2018 на Tastings.com в Чикаго, САЩ, а преди дни спече-
ли в Ню Йорк наградата за „Най-добър дизайн на опаковка“. Те спечелиха „Изборът 
на потребителя“ за най-добър продукт в категория вино, и наградите: „Най-ино-
вативен винен продукт“ и „Най-добър дизайн на опаковка“ на международното 
изложение „ВИНАРИЯ 2018“. Продуктите бяха отличени с Диплом за „Най-добра 
опаковка“ на IX национален конкурс за най-добра опаковка „ПРИЗПАК 2017“.
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