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ОТ МАЯМИ - СТОЛИЦАТА НА ЗАБАВЛЕНИЯТА И МОДЕРНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ

ВЕЧЕ И В ЕВРОПА – ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ!

Иновативна напитка за нов и различен начин на живот 

Новият Хит - Френско нискоалкохолно премиум вино в кен и арт бутилки

Яко - Забавно – Секси
„Потребителите не знаят, че са искали точно това, докато не го видят…“  

Стив Джобс

https://www.youtube.com/watch?v=Z64COFRdM3A
https://www.youtube.com/watch?v=9yGpbTGoSlU


Импулс за създаване
• Ясно изразено, бързо и устойчиво увeличение на любителите на вино в света.

• Глобален възход на нискоалкохолните напитки, породен от нуждите и желанията

за здравословен начин на живот, особено на жените и милениум поколението.

• Търсенето на 90% от населението в света на нови висококачествени напитки с

отличаващи се вкусове.

Продажбите на вина от този клас в глобален мащаб нарастват със 70% за година.

Fun Wine® - The New Lifestyle Drink™

Вземайки впредвид промените в потребителското търсене, Fun Wine® първа 

създаде напитки, напълно задоволяващи новите потребности.



Импулс за създаване

Fun Wine® - The New Lifestyle Drink™

Fun Wine® доставя забавление в ежедневието.

С Fun Wine® споделяме разбирането, че виното е идеален спътник за всеки повод.

В новото и забързано време активните съвременни хора са винаги в движение.

Те са енергични, социални, жизнени и търсят забавление в ежедневието. Желанието да се

създаде нова и различна категория напитки, която да сбъдне мечтата на новото поколение

за нов, по-различен, здравословен и по-забавен начин на живот, формира концепцията за

напитка, която без ограничения и забрани се използва навсякъде масово, както и по време

на движение. Напитка със страхотен вкус, с ниско съдържание на алкохол, с ниска

калоричност, с натурален състав и без чувство за умора след консумацията ѝ.



Каберне/Шардоне

COFFEE-WINE®

Ягода/Праскова

MOSCATO

Какво е Fun Wine®?
Fun Wine® - Нискоалкохолни, нискокалорични, 100% натурално ароматизирани и леко газирани винени 

напитки в симпатичен и удобен кен и арт бутилки от висококачествено грозде от Южна Франция,

произведени във веган сертифициран завод. Не съдържат добавена захар, глутен и изкуствени добавки.

Fun Wine® - #1 в категория „Нискоалкохолни пенливи вина в готова форма за директна консумация“!

Fun Wine® - Най-иновативната и модерна напитка!

Fun Wine® - Питие, с което всеки ще бъде забелязан!

Fun Wine® - Любима напитка на активните съвременни хора!

Fun Wine® - Фантастичен, дързък и неповторим вкус, както никога досега!

Fun Wine® трябва да се опитат, а след като ги опитате, ще се влюбите в тях!

Червена

Сангрия

Кокос

Шардоне
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РЕЗУЛТАТЪТ 
Отчетливо нова категория напитка, която никога не е съществувала! 

Fun Wine® е съвкупност от европейски стил на култура на здравословно хранене и 

мислене, който насърчава потребителите да приемат Fun Wine® като част от забавни 

преживявания, а не просто като напитка. 

Fun Wine® ... FUNтастично питие, което мъжете харесват, а жените обичат®

Fun Wine® се развива като най-иновативната и

модерна напитка.

Fun Wine® предлага примамлива алтернатива на 

високоалкохолните напитки.

Fun Wine® се възприема като чудесен заместител на 

бирата и сайдерите, като модерна и Lifestyle напитка, 

напитка със стил и финес.

Fun Wine®, с шестте си фантастични вкуса, е 

страхотен продукт за ежедневна консумация за всеки

над 18 години.

Fun Wine® ни дава свежест и наслада, без да 

добавяме излишно  тегло (от 39kcal/100мл)

Fun Wine® се предлагат в тънки и бързо охлаждащи 

се кенове от 250мл и Арт бутилки с дизайн на 

световноизвестния художник на графити Мигел 

Парадис, произведени във веган сертифицитан завод.

Coffee  - Wines

Moscato Flavors

Red SangriaCoconut - Wine
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Fun Wine® не е просто вино, това е вино за приятно прекарано време.

Fun Wine® ни позволява да се радваме на живота, както ние  очакваме и искаме.

Fun Wine® ни дава и неочакваното - да се забавляваме, когато и където искаме.

Защо е Fun?

Fun Wine® е свързана с 

"приятната и забавна страна" във 

всичките ѝ форми: спорт, танци, 

музика, пътуване, различни 

занимания, партита и хранене. 

Fun Wine® в кен позволява на 

потребителите да участват във 

всякакви забавни мероприятия, 

без да се отказват от освежаваща 

напитка, която могат да внесат 

без ограничения и забрана.

Fun Wine® прави желанието 

реалност!

ЗА ПОВЕЧЕ БЛИЗОСТ И ЗАБАВЛЕНИЕ С НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ
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Защо да предпочетем Fun Wine®

+ Fun Wine® - Нов различен

отличаващ се вкус

+ Ежедневен FUN – За да се

забавляваме в ежедневието

+ Нискоалкохолен FUN – За да се

веселим по-дълго (5.5%-6% Alc/Vol)

+ Нискокалоричен FUN - За да се

наслаждаваме без да добавяме

излишно тегло (само от 39kcal/100мл)

+ FUN в движение - преносимo,

удобнo и бързо охлаждащо се кенче

+ Споделен FUN - кенове от 250мл и Арт

бутилки

+ Достъпен FUN – цена, която можем

да си позволим

+ Fun Wine® се вписва в здравословния

начин на живот на модерните хора.

Не съдържа добавена захар, глутен и 

изкуствени добавки. 

+ Fun Wine® ни дава всичко, което

заслужаваме, когато се забавляваме.

Fun Wine® ни дава всичко, 
което заслужваме, когато 

се забавляваме 



ОБИЧАТЕ КАФЕ? ОБИЧАТЕ ВИНО?         
СЕГА ВЕЧЕ ГИ ИМАТЕ И ДВЕТЕ ЗАЕДНО!

ТОВА Е КАФЕ ФАНТАЗИЯ! 
ТОВА Е ВИНЕНА РЕВОЛЮЦИЯ!
ТОВА Е КАФЕ! ТОВА Е ВИНО! 

ТОВА Е ПЪРВОТО И ЕДИНСТВЕНО COFFEE-WINE®!

Специално разработена 

комбинация от най-популярната 

в света дневна напитка, 

съчетана с най-популярната 

вечерна напитка



ПЪРВОТО И 
ЕДИНСТВЕНО В СВЕТА 

Coffee-Wine® в кен!

Трудно е да се опише вкуса на Coffee 

Wine® - той трябва да се преживее. 

Сухи, без добавена захар, много леко 

шампанизирани нискоалкохолни вина, 

произведени изцяло от натурални 

съставки. 

Бонус е, че не съдържат кофеин. 

Ниската калоричност е гарантирана.

Нов, уникален и неповторим 
вкус, както никога досега!
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От бял сорт грозде

ШАРДОНЕ КАПУЧИНО®

COFFEE-WINE® се предлага в два варианта: 

От червен сорт грозде

КАБЕРНЕ ЕСПРЕСО®

Уникална комбинация от богати 

на вкус гроздови зърна каберне, 

кафе еспресо и тънка нотка на 

шоколад

Неповторима комбинация от богати 

на вкус гроздови зърна шардоне, 

ванилово капучино и тънка нотка 

шоколад
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ЯГОДА И ПРАСКОВА MOSCATO

Moscato е най-популярното вино в световен 

мащаб. Fun Wine® Moscato се приготвя от най-

хубавия, добре узрял сорт Muscat Blanc,

характерен с най-интензивен букетен аромат.

Fun Wine® Moscato са фантастични комбинации 

от Muscat Blanc, внимателно съчетани с ягоди 

или праскови за постигането на перфектен 
аромат и вкус.

ЯГОДА И ПРАСКОВА MOSCATO

съдържат висока концентрация на антиоксиданти

и флавоноиди като в червено грозде, което ги 

прави полезни, също както червеното вино.



ЧЕРВЕНА САНГРИЯ

Червената Сангрия е съчетание от тъмнината на червени гроздови зърна, 

комбинирани с цветността на тропически плодове и канела.

Нискоалкохолната напитка, приготвена от вино 

и плодове е едно от най-приятните, вкусни и 

освежаващи питиета.



Фантастична комбинация от гроздови зърна

Шардоне, внимателно съчетани с кокос, с

добавена тънка нотка на ананас за постигането

на перфектен аромат и вкус.

ПЪРВОТО И ЕДИНСТВЕНО В СВЕТА 
КОКОС ШАРДОНЕ



МЕЧТАЛИ ЛИ СТЕ НЯКОГА ДА ВКУСИТЕ ГЛЪТКА ИСТИНСКО ИЗКУСТВО?

От средата на 2018г. Fun Wine™ предложи на любителите на винени напитки в

целия свят арт продукт, като създаде зашеметяващи бутилки с дизайн на

световноизвестния художник на графити Мигел Парадис (www.miguelparedes.com).

Не всеки магазин някога е имал шанса да покаже истинско изкуство на рафтовете

си. Вече това е реалност. Силно позитивните потребителски реакции, визуалното

въздействие и красотата на новите арт бутилки предполагат тяхното

колекционерско търсене.

https://www.youtube.com/watch?v=sFpwFqBPNQ8
http://www.miguelparedes.com/
https://www.youtube.com/watch?v=sFpwFqBPNQ8


Новите стъклени арт бутилки от 750мл са чудесно допълнение на колекцията кенове Fun

Wine™, с които компанията предизвика потребителското търсене на нови формати и нови

начини за пиене на вино. В резултат на това демократизира лозаро-винарската индустрия,

революционизира винопроизводството и създаде продукт, който има масова

привлекателност по целия свят.

Fun Wine® - The New Lifestyle Drink™

МЕЧТАЛИ ЛИ СТЕ НЯКОГА ДА ВКУСИТЕ ГЛЪТКА ИСТИНСКО ИЗКУСТВО?



Това е забавен продукт, който отговаря на моя активен и здравословен 
начин на живот! Fun Wine® са толкова вкусни и не мога да чакам да ги 
споделя с моето семейство и приятели.

Fun Wine® трябва 
да се опитат, но 
след като ги 
опитате ще се 
влюбите в тях.

Нов “приятелски” начин да посрещнем 
начинаещите любители на виното!

Вино или кафе? Fun Wine® ви дават и 
двете – по едно и също време!

Когато една чаша не стига..., а бутилка е твърде много... Тя предпочита 
бяло, той препочита червено... Защо да отворите две бутилки вино, 

когато може да отворите 2 Fun Wine® в кен!

SOCIAL MEDIA & EVENTS



IN THE NEWS



IN THE NEWS



НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

WORLD WINE CHAMPIONSHIPS 2018 BY TASTING.COM

THE BALKANS INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2020

НАЙ-ИНОВАТИВЕН ВИНЕН ПРОДУКТ 2018

НАЙ-ДОБРЪР ДИЗАЙН НА ОПАКОВКА 2018

„ИЗБОРЪТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ“ ЗА НАЙ-ДОБЪР 
ПРОДУКТ В КАТЕГОРИЯ ВИНО 2018

НАЙ-ДОБРА ОПАКОВКА „ПРИЗПАК 2018“

НАЙ-ДОБЪР ДИЗАЙН НА НАПИТКА В САЩ 2018



НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ
9 МЕДАЛА В ПРЕСТИЖНИЯ КОНКУРС  НА FOOD & BEVERAGE MAGAZINE 2020

Fun Wine беше удостоен с  6 златни и 3 сребърни медала за вкусови качества и 3 златни отличия за дизайн

НАЙ-ДОБРА ОПАКОВКА НА НАПИТКА НА BTI’S 2021

ФИНАЛИСТ НА ПРЕСТИЖНИЯ СВЕТОВЕН КОНКУРС 
„СВЕТОВНА НАГРАДА ЗА ИНОВАЦИИ В НАПИТКИТЕ“ 2020 



ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

СЕРИЯ BETTER FOR YOU - HARD BUBBLY COLLECTION™

С ИЗПОЛЗВАНЕТО ЗА ПЪРВИ ПЪТ В СВЕТА НА MONK FRUIT В НОВАТА “HARD BUBBLY 

COLLECTION™”, FUN WINE® ВЗРИВИ ВИНЕНАТА ИНДУСТРИЯ, КАКТО И ПУСНА ЗА 

ПЪРВИ ПЪТ ВИНО В 330 МЛ ЕДНОКРАТНИ АЛУМИНИЕВИ БУТИЛКИ

https://youtu.be/04s0YR3T71E
https://youtu.be/04s0YR3T71E


ОЧАКВАЙТЕ СКОРО
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СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Fun Wine® - The New Lifestyle Drink™

Пловдив 4023, ул.Недялка Шилева №31
Тел: +359 879 162 951
Тел: +359 888 312 255
e-mail: funwine@advantis.bg

https://www.youtube.com/channel/UCCiCzZRo-XicE5cwxBwHVgA
https://advantis.bg/friends-fun-wine/
https://www.facebook.com/Fun.Wine.Bulgaria/
https://www.instagram.com/fun.wine.bulgaria/
https://twitter.com/friendsfunwine?lang=bg
mailto:funwine@advantis.bg


Men Like It

Women LOVE It

It’s all about FUN!

Let the fun begin.

™


