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INTERNATIONAL
AWARDS VIRTUS 

CONCURSO INTERNACIONAL
DE VINHOS E ESPIRITUOSOS 



QUIENES SOMOS 

INTERNATIONAL AWARDS VIRTUS vai ter a
presença dos mais prestigiosos provadores
de vinhos, espirituosos e azeites virgem
extra, de todo o mundo, com uma atenção
especial ao mercado IberoAmericano.
 

INTERNATIONAL AWARDS VIRTUS pretende
romper no panorama dos concursos
internacionais desde Portugal e com
vontade de ficar como uma referência
mundial na valorização da qualidade dos
melhores vinhos, espirituosos e azeites
virgem extra, do mundo com os seus
prémios.
 

A entrega de diplomas e medalhas
suscetíveis de serem colocadas nos
produtos que obtenham prémios, será
celebrado num jantar de gala no Hotel
Wellington da capital de Espanha com a
assistência de autoridades e jornalistas da
especialidade, com o objetivo de uma
maior divulgação nacional e internacional.
 

PATROCINIO De O.I.V.
Organización Internacional de la
Viña y el Vino

OBSERVAÇÕES

INTERNATIONAL AWARDS VIRTUS em
prova cega. 

OBJETIVOS

A Marca e o produtor não tem
interferencia no resultado da prova.

Avaliam-se os vinhos de forma
séria.

Segundo informações comerciais as
medalhas tem um incremento de
20% nas vendas.

O painel de jurados é composto por
provadores de prestigio
internacional e com o cumprimento
das normativas do OIV, para os
concursos internacionais.

 

 

 

 
Temos observadores durante o
concurso, com o intuito de acreditar e
manter o rigor das normas
establecidas pelo OIV. No ultimo ano
tivemos a honra de contar com a
presidente do OIV, D. REGINA
VANDERLINDE.

 

1 Dar a conhecer os vinhos e as
bebidas espirituosas de origen
vitivinícola e os azeites extra virgem.
 
2 Estimular a sua produção e o seu
consumo responsável,  como fator de
desenvolvimento sustentável.
 
3 Contribuir para a divulgação dos
productos, através das nossas redes
sociais.Junte-se ao movimento de
International Awards Virtus.
 

 

 


