
Dossier de  apresentação



Um conceito original:

Féminalise é um conceito, uma ideia, um concurso de vinhos original.

Os vinhos são
exclusivamente
provados por
mulheres.
Nos países grandes consumidores de vinhos, são 70% das mulheres que 
compram o vinho. Através de uma oferta cada vez mais consequente, a medalha 

Féminalise soa como uma referência para essas novas compradoras e consumidoras.

Um concurso em pleno crescimento:

En 2015, 
mundialização do
Concurso
com cerca de 700 provadoras que têm degustado quase 3700 vinhos de todo 
o mundo em Beaune, França.

EM POUCAS PALAVRAS

Peça os seus dossiers de inscrição em www.feminalise.com



Uma prova que não deixa nada ao acaso:

As provadoras
são todas 
profissionais ou
enófilas informadas.
Cada vinho é provado por 3 mulheres colocadas em mesas afastadas. Reina um 

silêncio e uma concentração, para obtenção de um óptimo resultado.

Cada uma prova um
vinho diferente da
vizinha do lado. 
Nenhum comentário, 
ou influência são
possíveis.
Todos os vinhos são provados “às cegas”, e apresentados e servidos por servidores 

qualificados. Para cada vinho, uma ficha de prova com 39 pontos de controlo 

acompanha as provadoras.

CONDIÇÕES ÓPTIMAS

Peça os seus dossiers de inscrição em www.feminalise.com



O que faz a nossa diferença:

Um site  traduzido em todos os idiomas: inglês, espanhol, italiano, português, 
japonês, chinês, alemão...

Uma notoriedade crescente com uma comunicação forte e anúncios de imprensa tanto 
em França como no estrangeiro: La Revue des Vins de France, Gault & Millau, Arts & Gastronomie, 
NewStatesman, Snooth, Le Figaro, BFM TV, RVF China, Revista AirFrance/KLM Japão...

Provadoras de todo o 
mundo.
Jornalistas ou importadoras, vêm de França, da China, do Japão, dos Estados Unidos, da 
Austrália, da Suécia, da Dinamarca, da Suíça...

Premiados do concurso divulgados aos compradores nacionais e internacionais 
(grande distribuição, comerciantes de vinhos, restauradores) e disponível em nosso site.

Ferramentas de ajuda à venda para os produtores premiados a criar online no 
nosso site.

Uma média de 15.000 
visitantes por
semana na nossa
página Facebook.
Porque pensamos que o futuro passará por elas, comunicamos muito regularmente nas 
redes sociais.

Todas as nossas medalhas são impressas através de um processo de micro gravura de 
modo a impedir as cópias. Uma prova de qualidade !

OS NOSSOS TRUNFOS

Peça os seus dossiers de inscrição em www.feminalise.com



Condições de inscrição

Aberto a todos
os vinhos do mundo.
O Concurso Féminalise encontra-se aberto a todos os produtores e produtoras, caves 
cooperativas, negociantes, bem como importadores e importadoras de vinhos de França e 
do Mundo.

Os anos admitidos no concurso são 2015 e anteriores provenientes de todas as castas 
de França AOP/IGP e de acordo com a regulamentação em vigor no respectivo país.

As provadoras são profissionais, capazes de provar e apreciar todas as tipicidades dos vinhos 
(secos, macios, elaborados, fortificados, finos, frutados, etc.) Podem apresentar todos os 
tipos de vinhos.

Tarifas transparentes e competitivas
As tarifas de inscrição no Concurso Féminalise são das mais competitivas do mercado: 
37,50€ Mais Impostos/45€ Com Impostos apresentado com análises 
fornecidas aos seus cuidados.

Peça os dossiers de inscrição
produtores e provadoras em:

www.feminalise.com
Próximo Concurso: 14 de Abril de 2016

COMO SE INSCREVER


