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Jest dla mnie prawdziwą przyjemnością móc zaprosić
Państwa do Heppenheim, na nasze pierwsze
międzynarodowe spotkanie związane z uprawą winorośli ,
organizowane przez ANTES Weinbau Service GmbH.

Pierwsza myśl by zorganizować niewielką konferencję o
uprawie winorośli w chłodnym klimacie (CCCC) w
połączeniu z INTERVITIS narodziła się w styczniu 2010.
Nie było więc zbyt wiele czasu aby to wszystko
zorganizować i naprawę cieszymy się, że można było
znaleźć hotele i salę konferencyjną tak szybko. Specjalne
podziękowania kierujemy do naszego polskiego partnera Krzysztofa Górki za organizowanie pełnej
wycieczki i zebranie gości z kilku krajów Europy "północno-wschodniej" i za wiele pomysłów i
sugestii dotyczących głównych tematów konferencji.

Cieszymy się, że można było znaleźć tak szybko mówców z 10 krajów, którzy zgodzili się aby
opowiedzieć o swoich doświadczeniach na konferencji.
Gość specjalny z Kanady - Hans Peter Pfeifer -  wraca teraz do swojego miejsce
urodzenia (!) czyli Heppenheim. Obaj studiowaliśmy w Geisenheim w latach 1976-1979, a później
Hans Peter Pfeifer pracował w przeróżnych częściach świata. Teraz krąg się zamka i może on służyć
nam swoim  30 letnim doświadczeniem jakie wyniósł z uprawy winorośli w chłodnym klimacie.

Nasza szkółka winorośli stale zwiększa eksport roślin  - do obecnie już 27 krajów. Szczególnie
wszystkie kraje określane mianem "Cool Climate" („klimatu chłodnego”)  rozwijają się bardzo szybko
i stają się coraz bardziej ważne dla naszej produkcji. Tak więc było tylko kwestią czasu, by spotkać
naszych klientów razem i dać im i sobie szansę na rozmowę, dyskusję i wymianę doświadczeń
i życzeń oraz – co oczywiste  - aby pokazać, co robimy i co jest możliwe w naszej branży.
Wszyscy uczestnicy otrzymają w najbliższym czasie  DVD z konferencji zawierające znacznie
bardziej szczegółowe informacje na temat odmian i niektóre aspekty zmian klimatycznych.

Życzymy miłego pobytu w Heppenheim i mam nadzieję, że będziecie cieszyć się wszystkim co tu
zastaniecie.

Mamy również nadzieję, że powiodą się Wasze projekty winiarskie i zobaczymy się tutaj jeszcze nie
raz!
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