Warszawa, 19-20 maja 2017 r.
PODZIĘKOWANIA
Szanowni Państwo,
pragniemy serdecznie podziękować za Państwa obecność w charakterze wystawcy, a
tym samym współtworzenie pierwszego w Polsce i na świecie Festiwalu Wódki i Zakąski.
Nasza wspólna misja stworzenia święta wódki zakończyła się sukcesem. Dziś śmiało
możemy powiedzieć, że jesteśmy pionierami tego kierunku, promując kulturę i tradycje
gorzelnicze oraz wytyczając nowe trendy w świecie tego najpopularniejszego z
mocnych alkoholi.
Cieszymy się, że byliście Państwo z nami w tej historycznej, pierwszej edycji wydarzenia.
Dziękujemy, gratulujemy i zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem Festiwalu.
Z poważaniem,
Mariusz Jezierski

Piotr Popiński

Dyrektor Operacyjny Festiwalu

Prezes Zarządu

FESTIWAL WÓDKI I ZAKĄSKI – PODSUMOWANIE
W dniach 19-20 maja 2017 r. odbył się pierwszy Festiwal Wódki i Zakąski. W trakcie 2dniowego pikniku w warszawskiej Fortecy odbyły się setki degustacji i wzniesiono tysiące
toastów. Czołowe polskie cocktail bary rywalizowały o mistrzowski tytuł w turnieju Bar
Masters, zaprezentowano projekt pierwszego w Polsce Muzeum Wódki, a wśród blisko 4
tysięcy gości, stoiska festiwalowe odwiedziło wiele osobistości świata estrady, filmu i
biznesu. W charakterze prowadzącego imprezę wystąpił Robert Makłowicz, znany
dziennikarz, publicysta i podróżnik kulinarny. Festiwal był pierwszym świętem tego rodzaju
alkoholi i zakąsek w Polsce i na świecie.
WYSTAWCY
W trakcie dwóch dni imprezy blisko
40 wystawców prezentowało swoje
produkty. Odbyły się niezliczone
degustacje
kilkuset
rodzajów
szlachetnych trunków i dobranych
do nich zakąsek.
Wśród
degustowanych alkoholi
znalazły
się
zarówno
duże,
międzynarodowe marki, jak i te
pochodzące od małych, lokalnych
producentów.
Licznie
przybyli
goście mieli okazję spróbować m.
in.: Amundsen, Bairille, Basmoon,
Beluga, Chopin, Chopin Single,
Chopin likiery Wedel, Ciroc, Cristal
Head, Dwór Sieraków, Finlandia, Grey Goose, Helsinki, Hlebniy Dar, Ketel One, Kozacka
Rada, Lubelska, Mamont, Młody Ziemniak, Miodula, Nalewki Longinus, Nalewki
Staropolskie Majewski, Orkisz, Ozone, Palona, Pałac Kultury, Pawlina, Piasecki, Polugar,
Pravda, Stanislav, Saska, Stock Prestige, Stumbras, Tito’s, Toruńska, U’luvką, Warmińska
Okowita Miodowa, Viche Pitia, Zielona Natura Wódki z Podlasia oraz Żołądkowa Gorzka.
Nie zabrakło też innych, niż alkoholowi, wystawców i Partnerów Festiwalu, związanych z
branżą HoReCa. Najstarsza polska huta szkła Krosno wyprodukowała kilka tysięcy
oficjalnych, festiwalowych kieliszków degustacyjnych, a Winterhalter zadbał o to, by owe
kieliszki zawsze były czyste. Napoje zapewniła Coca-Cola, oferując pełną gamę swoich
soft drinków. Niekończące się dostawy lodu we wszelkich odmianach, to zasługa Ice
Gastro Magic.

Red Bull dodawał uczestnikom skrzydeł oraz dbał o gości w specjalnej strefie „chill out”.
Festiwalowe przysmaki skomponowali szefowie kuchni trzech warszawskich restauracji:
Elixir by Dom Wódki, Folk Gospoda oraz Oberża Pod Czerwonym Wieprzem, a koktajle
miksowali barmani z The Roots Bar & More.
Podczas przygotowywania i serwowania ponad 10 000 zakąsek, nieoceniony okazał się
sprzęt z wypożyczalni Gastro Magic oraz wytwarzane z otrąb jednorazowe naczynia i
kieliszki Biotrem. Fine Dine było autorem prezentacji niezniszczalnych urządzeń marki
Hamilton Beach, a eleganckie akcesoria gastronomiczne i barmańskie prezentowała
polska marka sztućców i galanterii stołowej HEFRA.
Pragnienie
festiwalowiczów
gasiła woda Perierr, a dobre
samopoczucie
po
festiwalu
gwarantował debiutujący na
polskim rynku RESET Hangover
Information Center - specjaliści
od walki z „efektem dnia
następnego”.
Oprawę muzyczną przygotował
legendarny DJ Marek Sierocki,
a o bezpieczny transport,
zarówno na, jak i z Festiwalu,
zadbało
myTaxi
oraz
odprowadzaniepojazdów.pl.

WYDARZENIA I ATRAKCJE FESTIWALU
BAR MASTERS
Jedną z największych atrakcji okazał się
rozgrywany pierwszego dnia turniej
najlepszych cocktail barów Bar Masters,
na który zjechała czołówka krajowych
barmanów. Po raz pierwszy w Polsce, w
bezpośrednich
konfrontacjach
i
widowiskowych
dyscyplinach
łączących
flair
z
barmaństwem
klasycznym, zmagali się przedstawiciele
takich
cocktail barów jak: Florentin
Bourbon Bar, 17 Schodów, 6 Cocktails,

Bar Koszyki, Bar Work Academy, Champs Sports Pub
& Grill, Charlie, Craft Cocktails Brothers, Dom Wódki,
Flair Play, Kita Koguta, Kiti, Mazurskie Miody, The Bell,
Weles oraz Siewcy Marakui.
Konkurs organizowany był przez Tomasza Małka, 6–
krotnego Mistrza Świata Flair, obecnie General
Managera warszawskiego The Roots Bar & More.
Prowadzącym turniej był Marek Posłuszny, aktualny
Mistrz Świata barmanów Flair, a w skład jury weszli:
- Patryk Le Nart – właściciel MSBiS –
Międzynarodowej Szkoły Barmanów i Sommelierów,
- Wojciech Urbański – Mistrz Świata IBA w
barmaństwie klasycznym z Kapsztadu 2014,
Ambasador Hennessy,
- Mateusz Szuchnik, zwycięzca World Class Polska
2015, zdobywca 3 miejsca na świecie w Bols Around
The World 2013,
- Adam Brańczyk – jeden z najlepszych barmanów
flair na świecie. Założyciel Just Flair TV, zwycięzca
wielu polskich i międzynarodowych konkursów, m.in.
prestiżowego „The Big Match” w Singapurze.
Wspaniałe nagrody dla zwycięzców ufundowali:
Red Bull, HEFRA, Krosno, Perrier, Real oraz Ice Gastro.
Turniej Bar Masters spotkał się z bardzo pozytywnym
odbiorem
środowiska
barmańskiego,
a
przedstawiciele wielu cocktail barów zadeklarowali
chęć udziału w kolejnej edycji.

MUZEUM WÓDKI
Ogromne zainteresowanie odwiedzających
Festiwal
wzbudziła
przedpremierowa
prezentacja pierwszego w Polsce Muzeum
Wódki, którego uroczyste otwarcie nastąpi
jeszcze w tym roku. Projekt Muzeum Wódki
zakłada ekspozycję części z kolekcji blisko 10
tysięcy eksponatów, która powstała w wyniku
połączenia zbiorów Adama Łukawskiego
oraz Piotra Popińskiego – pomysłodawcy i
założyciela Muzeum Wódki. Będą wśród nich
m.in.
przedmioty
reklamowe,
etykiety
dawnych alkoholi, starodruki, butelki, kieliszki,
przyrządy do destylacji alkoholu, a nawet
takie rarytasy, jak oryginalne trunki z okresu
dwudziestolecia
międzywojennego.
Ta
największa na świecie kolekcja przedmiotów
związanych z historią wódki już wkrótce ujrzy
światło dzienne na ul. Wierzbowej 9/11, przy
Pl. Teatralnym w Warszawie.

ELIXIR BOUTIQUE i…
Dużą popularnością cieszył się sklep
festiwalowy Elixir Boutique, oferujący
prezentowane podczas Festiwalu alkohole
oraz unikatowe spirytualia kolekcjonerskie
i inwestycyjne.
Wśród wielu dodatkowych atrakcji znalazły
się
pokazy rzeźbienia w lodzie, a
zwieńczeniem obu dni Festiwalu był
spektakularny pokaz sztuki barmańskiej
„flair show” w wykonaniu wielokrotnych
Mistrzów Świata - Tomasza Małka i Marka
Posłusznego.

GOŚCIE
Festiwal Wódki i Zakąski odwiedziło przez 2 dni blisko 4000 osób, w tym poza
indywidualnymi gośćmi, również wiele znamienitych przedstawicieli branży i VIP-ów.
Licznie przybyli producenci, dystrybutorzy i hurtownicy alkoholu, restauratorzy, hotelarze
oraz właściciele barów, firm cateringowych i sklepów specjalistycznych. Obecni byli
szefowie kuchni oraz cała rzesza blogerów, dziennikarzy i krytyków kulinarnych.

Podkreślaną
przez
gości
zaletą
Festiwalu była możliwość rozmowy z
wystawcami,
którzy
nie
tylko
bezpośrednio dbali o degustacje, ale
chętnie dzielili się wiedzą na temat
danego trunku.
Każdy z gości
dostawał na wejściu specjalny,
festiwalowy kieliszek zaprojektowany
przez KROSNO, który służył mu do
degustacji i współtworzył festiwalowy
klimat. Aby nie mieszać smaków,
kieliszki były na bieżąco myte –
wystarczyło przy odpowiednim stoisku
wymienić kieliszek na czysty.

CELEBRYCI
Wśród gości nie zabrakło też
postaci życia publicznego i gwiazd
estrady.
Obok
prowadzących
Festiwal, Roberta Makłowicza i
legendarnego
DJ-a
Marka
Sierockiego, wśród degustujących
festiwalowe dobra znaleźli się m. in.
lider zespołu De Mono Marek
Kościkiewicz,
aktorzy
Marek
Włodarczyk i Joanna Majstrak,
uznani
szefowie
kuchni
Kurt
Scheller i Robert Sowa, dziennikarz
Jerzy Iwaszkiewicz, czy finalista
Master Chefa Bartosz Adamski.

Specjalnie na Festiwal
przyleciał z Londynu
Rafał Collins, jeden z
braci, którzy tworzą
unikalne auta m.in. dla
takich
gwiazd
jak
Christiano Ronaldo czy
Rita Ora.
Promował wyjątkowy,
wykonany z carbonu
samochód
Corvette
Stock Prestige, który
można było zobaczyć
w
głównym
hallu
Festiwalu.
Wielkoformatowy biznes reprezentował jeden z
najbogatszych Polaków, Zbigniew Jakubas.
Wśród gości VIP znalazła się także działaczka i
polityk Mirian Shaded oraz wielu znanych
dziennikarzy.

ZAKĄSKI I KOKTAJLE
Poza wspomnianymi markami wybornych alkoholi, festiwalowi goście mieli okazję
degustować koktajle i wybierać rekomendowane do trunku zakąski. Na stoiskach
wystawców znajdowały się słodkie, słone, a niektóre także pikantne i kwaśne smakołyki w
formie przekąsek. Można było znaleźć kompozycje z takich składników, jak maliny, szynka
wędzona, pasztet, oliwki, domowy chleb, granat, śledź, truskawki, pasty warzywne, ogórek
kiszony, brownie, muffiny, kruche ciastka, owoce, i wiele innych. Z drinków można było
spróbować zarówno wersje koktajli fit, czyli np. mieszanki wódek ze szpinakiem, selerem,
czy jarmużem, wersje wytrawne, bazujące na wódce smakowej, cytrynie i odpowiednio
dobranym soku z kruszonym lodem,
czy egzotyczne smaki z zakąską w
postaci kokosu lub ananasa. Były
też mieszanki z ziołami, z miętą,
orzeźwiające lub deserowe – do
wyboru, zgodnie z upodobaniami.
Dużym zainteresowaniem cieszyła
się również prelekcja Roberta
Makłowicza na temat foodpairingu,
czyli
odpowiedniego
łączenia
smaków.

MEDIA
Festiwal
spotkał
się
z
bardzo
dużym
zainteresowaniem mediów. Pisały o nim prasa
drukowana, blogerzy, głośno było w mediach
społecznościowych, a reportaże i wywiady
pojawiały się w radio oraz mediach internetowych.
W ciągu niespełna miesiąca ukazało się ponad 100
publikacji na temat Festiwalu, m.in. w: Gazeta
Wyborcza, Co Jest Grane24, Polska The Times, Fakt,
Onet.pl, PAP, Interia.pl, Polskie Radio, Tok FM, Radio
Kolor, Radio Eska, Eska Rock, Manager Magazine,
Kuchnia,
Świat
Elit,
Oh!me,
Restauracja,
HoReCa.net, VICE, Nasze Miasto, VIP Mag,
Spirits.com,
Poradnik
Restauratora,
Rynki
Alkoholowe, Aqua Vitae oraz w licznych mediach
lokalnych i na fanpage’ach Facebookowych.

DRUGA EDYCJA FESTIWALU WÓDKI I ZAKĄSKI

Tegoroczni goście podkreślali ciekawą formułę festiwalu, dobrą organizację oraz wysoką
kulturę i radosną atmosferę. Wśród wielu opinii przeważały te, że w końcu Polska doczekała
się wydarzenia na odpowiednim poziomie, które powinno na stałe wejść do kalendarza
najważniejszych eventów i stać się cyklicznym świętem produktów, z których nasz kraj słynie
na całym świecie.
Sukces pierwszej edycji spowodował, że w kolejnych latach będziemy chcieli, aby festiwal
stał się rozpoznawalnym w Polsce i za granicą wydarzeniem, które przyciągnie do Warszawy
wielu turystów z całego świata, a wódka zyska jeszcze większe uznanie i renomę zarówno w
Polsce, jak i za granicą.
Dlatego już dziś zapraszamy do udziału w drugiej edycji Festiwalu Wódki i Zakąski. Więcej
informacji przekażemy Państwu wkrótce.
Do zobaczenia!

KONTAKT DLA MEDIÓW
Dominika Górska, e-mail: dominika.gorska@mc.com.pl, tel. 510 24 86 37
***
Festiwal Wódki i Zakąski to pierwsze w Polsce i na świecie takie święto. Celem projektu jest pokazanie
wysokiej kultury picia wódki w połączeniu ze specjalnie dobranymi zakąskami, przygotowywanymi zgodnie
z zasadami foodpairingu. Festiwal odbył się w Fortecy przy ul. Zakroczymskiej 12 (park Traugutta) w dniach
19-20 maja 2017. Bilety dostępne były na Ticketpro oraz w lokalach organizatora. Organizatorem Festiwalu
Wódki i Zakąski jest Dom Wódki, wchodzący w skład Grupy GOOD FOOD CONCEPT, realizującej koncepty
gastronomiczne od 1999 roku. Twórcą i właścicielem grupy jest Piotr Popiński, biznesmen, restaurator oraz
jeden z najbardziej doświadczonych ekspertów rynku HoReCa,. Grupę GOOD FOOD CONCEPT tworzą:
DOM WÓDKI: koncept uznany w 2016 roku przez dziennikarzy BBC za jeden z pozytywnych symboli
przemian Warszawy po 1989 r., w skład którego wchodzą:
Restauracja Elixir w Domu Wódki ul. Wierzbowa 9/11 w Warszawie – najszybszy w historii Polski debiut w
prestiżowym Michelin Guide,
***
The Roots Cocktail Bar & More ul. Wierzbowa 11 w Warszawie – najlepszy bar Warszawy według Warsaw
Insider (Best of Warsaw 2016),
***
Muzeum Wódki – pierwsze w Polsce muzeum, ukazujące historię, teraźniejszość oraz przyszłość narodowego
trunku Polaków. Otwarcie w 2017 r.,
***
Festiwal Wódki i Zakąski – pierwsze w Polsce i na świecie międzynarodowe święto wódki,
***
Elixir Boutique – specjalistyczny sklep B2B / B2C, z kolekcją ponad 1000 alkoholi prezentowych oraz
inwestycyjnych,
***
Restauracja Czerwony Wieprz ul. Żelazna 68 w Warszawie – znajduje się na liście New York Times „10
powodów, dla których warto odwiedzić Warszawę”,
***
Restauracja Folk Gospoda ul. Waliców 13 w Warszawie – jedna z najstarszych i najpopularniejszych
restauracji, wyróżniona w prestiżowym przewodniku Gault&Millau 2016.

www.festiwalwodki.com • www.domwodki.pl • www.restauracjaelixir.pl • www.therootsbar.com
• www.czerwonywieprz.pl • www.folkgospoda.pl

