
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CHIẾN DỊCH RƯỢU VANG BỀN VỮNG CHÂU ÂU ĐÃ BẮT ĐẦU 
 
Chiến dịch rượu vang bền vững của Châu Âu sẽ quảng bá các loại rượu 
vang có bảo hộ xuất xứ hàng hóa (PDO) ở các thị trường Châu Á khác nhau 
và nhấn mạnh khái niệm về tính bền vững. 
 
Dự án này được ra đời từ sự hợp tác của các tập đoàn Ý Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo và 
Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, cùng với Hội đồng quản lý về chỉ định xuất xứ La 
Mancha, của Tây Ban Nha. 
 
Chiến dịch rượu vang bền vững Châu Âu bắt đầu từ năm 2020 sẽ kéo dài trong 3 năm và sẽ tập 
trung vào các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và Việt Nam. 
 
Chiến dịch do Liên minh Châu Âu tài trợ 
 
Dự án đầy tham vọng này được tài trợ bởi một chương trình với sự tham gia nhiều bên của 
CHAFEA (Người tiêu dùng, Y tế, Nông nghiệp và Cơ quan Điều hành Thực phẩm) và tuân theo 
Quy định (EU) số 1144/2014 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng châu Âu ngày 22 tháng 10 
năm 2014 về các hành động thông tin và quảng bá liên quan đến các sản phẩm nông nghiệp trên 
thị trường nội địa và ở các nước thứ ba 
 
Các mục tiêu chính cần đạt được sẽ là: 

• Nâng cao kiến thức về các thị trường mục tiêu của rượu vang có bảo hộ xuất xứ hàng 
hóa (PDO) từ Châu Âu. 

• Làm cho rượu vang bền vững của Châu Âu được biết đến và được làm nổi bật tại các thị 
trường này. 

 
Bảo hộ xuất xứ hàng hóa 
 
Các bảo hộ xuất xứ hàng hóa (PDO) công nhận và chứng nhận chất lượng khác biệt của một sản 
phẩm, là hệ quả của các đặc tính riêng và khác biệt của sản phẩm, do môi trường địa lý nơi 
nguyên liệu thô được sản xuất, sản phẩm được tạo ra và cũng do ảnh hưởng của yếu tố con 
người tham gia vào chúng. 
 



 
 
 
 

Phối hợp với các tổ chức khác nhau tạo nên chiến dịch này, chúng ta có thể tìm thấy các PDO 
sau: 
 

• Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo: 
o Montepulciano d’Abruzzo DOC 
o Trebbiano d’Abruzzo DOC 
o Cerasuolo d’Abruzzo DOC 
o Abruzzo DOC 
o Villamagna DOC 

 
• Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato: 

o Albugnano DOC 
o Barbera d’Asti DOCG 
o Cortese dell’Alto Monferrato DOC 
o Dolcetto d’Asti DOC 
o Freisa d’Asti DOC 
o Grignolino d’Asti DOC 
o Loazzolo DOC 
o Malvasia di Castelnuovo Don Bosco DOC 
o Monferrato DOC 
o Nizza DOCG 
o Piemonte DOC 
o Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG 
o Terre Alfieri DOCG 

 
• Hội đồng quản lý về chỉ định xuất xứ La Mancha: 

o D.O. La Mancha 
 
Để biết thêm thông tin về chiến dịch, vui lòng xem trang web www.sustainablewines.eu hoặc 
liên hệ: 
 
 
 
 
 
 
 
Yêu cầu thông tin từ ESW Trung Quốc: 
Bà Ines Liu 
+86-136-1170-0868 
Bà Pey Pey Wu 
+852-9090-9243 
info@sustainablewines.eu  
 
Yêu cầu thông tin từ ESW tại các quốc gia khác: 
Bà Marisa Flores 
+852-9026-2139 
info@sustainablewines.eu 


