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Reforço do posionamento da região no setor vitivinícola é o principal
objetivo

Vinhos do Alentejo têm nova
assessoria mediática
MEDIA TAILORS torna-se responsável pela comunicação com media
da CVRA

A Comissão Vitivínicola Regional Alenteja (CVRA) informa que tem novos
responsáveis pela assessoria mediática, serviço que desde o início do mês
de agosto está a cargo da agência MEDIA TAILORS.

De acordo com o presidente da CVRA, Francisco Mateus, esta nova parceria
justifica-se pela necessidade de “reforçar o posicionamento da região no
setor vitivinícola, no qual se pretende que os Vinhos do Alentejo tenham uma
voz ativa e preponderante”.

As relações com a imprensa passam a ser geridas por Filipa Guimarães,
para a qual devem passar a ser dirigidas todas as solicitações, através do
contacto

telefónico +351

916

258

743 e/ou

do

endereço

de

e-

mail filipa.guimaraes@mediatailors.pt; e por Margarida Martins, cujos
contactos são +351 934 609 715 e margarida.martins@mediatailors.pt.

SOBRE A COMISSÃO VITIVINÍCOLA REGIONAL ALENTEJANA:
A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) foi criada em 1989 e é
responsável pela protecção e defesa da DOC Alentejo e da Indicação Geográfica
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Alentejano, certificação e controlo da origem e qualidade, promoção e fomento da
sustentabilidade.
O Alentejo é líder nacional em vinhos certificados, com cerca de 40% de valor total das
vendas num universo de 14 regiões vitivinícolas em Portugal. Com uma área de vinha
de 22,9 mil de hectares, 30% da sua produção tem como destino a exportação para
cinco destinos principais, designadamente Brasil, Angola, EUA, Polónia e China.
Uma das duas únicas regiões que produzem Vinho de Talha há mais de dois mil anos
em todo o mundo, o Alentejo, é ainda detentor de uma iniciativa pioneira, o “Programa
de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo”, que tem como objetivo melhorar as
práticas utilizadas nas vinhas e adegas, produzindo uvas e vinho de qualidade e
economicamente viáveis.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
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