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בסופרמרקטסקס
בעליעלהמועדפיםפשוטיםיינותשלבתדמיתמאסטפרבתיקב

ושאפתניותחדשותבסדרותמחדשעצמווממתגאירועיםאולמות

גלייטמןאיתי

התגובותאחרישיטתיעקב

בעניינילכתבות
באתרייין

מובילישראלייםאינטרנט)_

אמוןמשברישנוברורה:למסקנה

הייןליצרניהמקומיהצרכןביןעמוק

שהמוצרסכורהישראליהלקוחכאן.

מע־לאבמקריםמדי.יקרלושמוצע

טים,

$TS1$,מעטים$TS1$

$DN2$,מעטים$DN2$לש־ראויההייןאיכותאםגם

בח,

$TS1$,לשבח$TS1$

$DN2$,לשבח$DN2$ממשזאת,ובכלתקפה.טענהזו

ישרא־יינותמסתתריםלאףמתחת

ליים,

$TS1$,ישראליים$TS1$

$DN2$,ישראליים$DN2$טובהתמורהמספקתשאיכותם

בש־נתוןהזההשוקנתחלמחיריהם.

ליטת

$TS1$בשליטת$TS1$

$DN2$בשליטת$DN2$טפ־יקבבהםהגדולים,היקבים

רברג

$TS1$טפרברג$TS1$

$DN2$טפרברג$DN2$מכבר;לאטעמתייינותיושאת

מצומצ־כמותהמייצרקטןיקבשכן

מת

$TS1$מצומצמת$TS1$

$DN2$מצומצמת$DN2$מסו־שאינוכמעטבקבוקיםשל

גל

$TS1$מסוגל$TS1$

$DN2$מסוגל$DN2$פועלשבוהנוכחיבמודללהתחרות

30שלבמחיריםכישראל,הייןענף

קט־בקשה)אגב,לבקבוקשקלים40

נה:

$TS1$:קטנה$TS1$

$DN2$:קטנה$DN2$בוטיקהמלהאתכברנחזיראולי

בפריז?(.האופנהלחנויות

הפרדוקסלמשוואהנכנסגםכאן

הואאחד,מצדהישראלי.הייןצרכןשל

חובבהואשני,מצדהיין.יוקרעלזועם

בא־בביקורזול.במוצרוחושדמותגים

חד

$TS1$באחד$TS1$

$DN2$באחד$DN2$בארץהמוערכיםהקטניםמהיקבים

הבסיסייןמתומחרמדועבקולתהיתי

תמחורהרישקלים;100בכ-היקבשל

לקהלהיקבאתיחשוףיותרידידותי

יותרמאוחריחפוץכישייתכןנוסף,

״ההיפריותר.היקריםהיקבביינותגם

אתשהעלינו״ככלנעניתי,הנכון״,הוא

בה־קליותר.נמכרהואכךהייןמחיר

רבה

$TS1$בהרבה$TS1$

$DN2$בהרבה$DN2$שק־100ב-הזההייןאתלמכור

לים

$TS1$שקלים$TS1$

$DN2$שקלים$DN2$הצרכ־ההתנהגות״.50ב-מאשר

נית

$TS1$הצרכנית$TS1$

$DN2$הצרכנית$DN2$גםבמסעדות.גםמשתקפתהזאת

מצליחלאאנימתאמץ,ממשכשאני

שלייןלאחרונהראיתימתילהיזכר

לסקסינחשבשלאמותגטפרברג,יקב

מסעדה.שלבתפריטבמיוחד,

כנראההואהסקם־אפילהעדר

בעלישללהחלטההעיקריתהסיבה

מח־אותולמתגטפרברג,מוטיהיקב,

דש;

$TS1$;מחדש$TS1$

$DN2$;מחדש$DN2$שבמשךליקבבכךמהשלדברלא

פשוטים,יינותבייצורהתמקדשנים

המו־לבחירההשניםבמשךשנהפכו

עדפת

$TS1$המועדפת$TS1$

$DN2$המועדפת$DN2$לצדאירועים.אולמותכעליעל

במחירישיימכרוביינותההתמקדות

לנסותביקבהחליטו100ב-שלושה

יותר,שאפתנייםביינותגםכוחםאת

ייןלחובבישיקרצו
להיפרדהמוכנים

נחשק.בקבוקבעבורשקלים150מ-גם

לפ־כברנורתההפתיחהיריית

ני

$TS1$לפני$TS1$

$DN2$לפני$DN2$שניהוציאכשהיקבוחצי,כשנה

ביש־אלהחדשה.בםדרת־עליינות

רו

$TS1$בישרו$TS1$

$DN2$בישרו$DN2$היצי־לתשוקתביטויונתנוטובות

רה

$TS1$היצירה$TS1$

$DN2$היצירה$DN2$ראוכברגרשיקיהיינניםצמדשל

השג־עלשאמוניםפרתי,ואוליבייה

רה

$TS1$השגרה$TS1$

$DN2$השגרה$DN2$בקבוקיםמיליוניכמההפקתשל

התרחשהמשליםהמהלךשנה.בכל

שי־אתשכללחדשבמיתוגלאחרונה,

נוי

$TS1$שינוי$TS1$

$DN2$שינוי$DN2$וכןהתוויותועיצובהיקבסמליל

חד־סדרותלחמשהיינותשלחלוקה

שות:

$TS1$:חדשות$TS1$

$DN2$:חדשות$DN2$Vision, Inspire,Impression

Legacy-1Essenceמהן,אחתכל

רוחואתמייצגתהיקב,אנשילדברי

טפר־במשפחתאחרדורשלופועלו

ברג,

$TS1$,טפרברג$TS1$

$DN2$,טפרברג$DN2$ייןבייצורשעסקה
בשלהיעוד

19ה-המאה

טפר־יינותשלרוחביתטעימה

ברג

$TS1$טפרברג$TS1$

$DN2$טפרברג$DN2$לשד־ראויאכןשהיקבמלמדת

רוג

$TS1$לשדרוג$TS1$

$DN2$לשדרוג$DN2$התמו־ובמעמדו.במיתוגוהנוכחי

רה

$TS1$התמורה$TS1$

$DN2$התמורה$DN2$ואילובעינהנותרהלמחירההגונה

עלושומריםבקפידהעשוייםהיינות

וכלההבסיסבסדרתהחלאיכות,תו

ואת,ובכלהחדשים.היוקרהביינות

שנעשהשניכרהחדש,במיתוגמשהו

מק־ידותחתגבוההכלכליתבהשקעה

צועית,

$TS1$,מקצועית$TS1$

$DN2$,מקצועית$DN2$היקבפניאםגםאלי.דיברלא

שמת־יקבכיצדלהביןקשהליצוא,

גאה

$TS1$שמתגאה$TS1$

$DN2$שמתגאה$DN2$בו־המקומייםבשורשיוכךכל

חר

$TS1$בוחר$TS1$

$DN2$בוחר$DN2$לסדרות,כשמותלועזיותבמלים

בנאליות.נדמותשהבחירותגםמה

הבקבוקעיצובאתלכךכשמוסיפים

Legacyסדרתיינותשלהראוותני

בטבעתחבוקהבקבוקצווארשבהם

שהםההרגשהמתחזקתמתכתית,זהב

הצ־אופייםאתנאמנהמתרגמיםאינם

נוע

$TS1$הצנוע$TS1$

$DN2$הצנוע$DN2$שנ־והיינותהיינניםשלוהמאופק

עשו

$TS1$שנעשו$TS1$

$DN2$שנעשו$DN2$,וחבל.בצלמם

Vision 1.
יבעו,לבןיין

2014

משקלוקלארומטירענן,בלנד

קולו־ופרנצ׳בלאןסוביניוןמענבי

מבאר,

$TS1$,קולומבאר$TS1$

$DN2$,קולומבאר$DN2$לימו־ניחוחותעםשמגיע

ניים

$TS1$לימוניים$TS1$

$DN2$לימוניים$DN2$מרענןרוחבמשבשמתובלים

ובסךטובה,החמיצותמנטה.של

תמו־שנותןטעיםכייןמדוברהכל

רה

$TS1$תמורה$TS1$

$DN2$תמורה$DN2$8535ציון:למחירו.נהדרת

שקלים.

Impression2.
2014גוורצטראנוינר

ארומ־חביב,גוורצטראמינריין

טי

$TS1$ארומטי$TS1$

$DN2$ארומטי$DN2$שבא־יבש,חציבסגנוןומתקתק

מצעות

$TS1$שבאמצעות$TS1$

$DN2$שבאמצעות$DN2$ראויואיזוןמתובלתסיומת

מצליחחמיצותלביןמתיקותבין

לפ־לקרותשעשויכפילנדנדלא

עמים

$TS1$לפעמים$TS1$

$DN2$לפעמים$DN2$טעי־שתייהחווייתולספק

מה,

$TS1$,טעימה$TS1$

$DN2$,טעימה$DN2$כזאתאםגםומרעננת,מאוזנת

85ציון:במיוחד.מורכבתשאינה

שקלים.45

tnud'07 Inspire3.
2014

כאןגםהבסיס,מסדרתבייןכמו

סוביניוןענבישלבשילובמדובר

שהפעםרקקולומבאר,ופרנצ׳בלאן

בהרבה,דומיננטיהסוביניוניהאופי

ותחו־ירוקתפוחשלניחוחותעם

שת

$TS1$ותחושת$TS1$

$DN2$ותחושת$DN2$שמצט־יותר,ורחבהמלאהפה

רפת

$TS1$שמצטרפת$TS1$

$DN2$שמצטרפת$DN2$ציון:ופריכה.גבוההלחמיצות

69 שקלים..78

Inspire4.פאמיטאז׳

2014

גוורצטרא־מענביארומטיבלנד

מינר

$TS1$גוורצטראמינר$TS1$

$DN2$גוורצטראמינר$DN2$אתכעיקרשמחציןבלאן,ושנין

הז־שילובהראשון.שלהטרופיאופיו

נים

$TS1$הזנים$TS1$

$DN2$הזנים$DN2$במק־עצמואתמוכיחבאמתלא

רה

$TS1$במקרה$TS1$

$DN2$במקרה$DN2$,שמתקבלתהשתייהוחווייתהזה

ענייןלייצרמצליחהולאשטוחהמעט

מר־הסופיתהתוצאהאםגםמיוחד,

עננת

$TS1$מרעננת$TS1$

$DN2$מרעננת$DN2$.69ציון:ומאוזנת שקלים..58

Vision 2014מאלבק.5

הזההמאלבקייןומרוכז,בשל

בנוסףפרי,ועושרעסיסיותמפגין

ועוקצנותהחךבמרכזקלהלמתיקות

משהו.כפריאופילושמשווהטאנית

יין
שיר־לשתייה,ונעיםפשוטאדום

וויח

$TS1$שירוויח$TS1$

$DN2$שירוויח$DN2$הל־בטרםקירורשלשעהמחצי

גימה.

$TS1$.הלגימה$TS1$

$DN2$.הלגימה$DN2$:35ציון שקלים..68

Inspire6.'אינטגו־יטאז

2014

גר־מוניונגישמפתהטעים,בלנד

נאש,

$TS1$,גרנאש$TS1$

$DN2$,גרנאש$DN2$ששוההומרלו,מורוודרסירה

בטרםאלוןבחביותחודשיםכשמונה

טעמישלעוצמותומפגיןביקבוקו

ומ־ומלטףרךממרקםהנהניםפרי

תיבול

$TS1$ומתיבול$TS1$

$DN2$ומתיבול$DN2$שלרובדלייןשמוסיףפיקנטי

69ציון:עניין. שקלים..78

Inspire 2014דבוטאז'.7

מז־שענביו,נוסףמוצלחבלנד

גי

$TS1$מזגי$TS1$

$DN2$מזגי$DN2$מכרמיםמגיעיםומארםלן,מלבק

אד־האףרמון.במצפההיקבשנטע

מתי,

$TS1$,אדמתי$TS1$

$DN2$,אדמתי$DN2$מתקבלבפהבעודומזמין,סקסי

ומתובלבשלעסיסי,עוצמה,רביין

מליצורשנמנעמלא,גוףבעלהיטב,

טעמיםאיזוןומפגיןהחךעלעומס

69ציון:טוב. שקלים..78

1n ,Essence 8.1V2012

לעומתבמורכבותמדרגהעליית

ואדמתיטעיםמרלוהקודמים.היינות

אדום,יערפרישלגבוההנוכחותעם

אלוןבחביותחודשים18כ-ששוהה

ואלג־איפוקלהפגיןומצליחחדשות

נטיות

$TS1$ואלגנטיות$TS1$

$DN2$ואלגנטיות$DN2$.מאודיפהביטויזהומרשימים

מגיעיםענביוהזה)שבמקרההזןשל

היטבהמדגיםהאלה(,בעמקמכרמים

בקבוקבאותולצקתהיכולתאת

ראויואיזוןחמיצותלצדוחוםרכות

100ציון:יופי.לציון. שקלים..98

Legacy פרנקקברנה.9

2012

בכר־ענביושמקורפרנקקברנה

מים

$TS1$בכרמים$TS1$

$DN2$בכרמים$DN2$לירק־בניגודאפרים.הרבאזור

רקות

$TS1$לירקרקות$TS1$

$DN2$לירקרקות$DN2$מאפיינתשלעתיםהאגרסיבית

בעיקרמקבליםכאןבישראל,הזןאת

אקלי־שלועדיניםירוקיםניואנסים

פטום,

$TS1$,אקליפטום$TS1$

$DN2$,אקליפטום$DN2$במארגבטבעיותהמשתלבים

המ־נהדרים.שטעמיוהפריארומות

בנה

$TS1$המבנה$TS1$

$DN2$המבנה$DN2$,ובריכוזבשלמופיעהפרישרירי

נוכ־עדייןהאלוןשטעמיוהיין,גבוה,

חים

$TS1$נוכחים$TS1$

$DN2$נוכחים$DN2$שובלמשאירזה,בשלבבשפעבו

ואלגנ־מרשיםשיוריטעםשלארוך

טי.

$TS1$.ואלגנטי$TS1$

$DN2$.ואלגנטי$DN2$:170ציון שקלים..98

1ud ,Legacy ורדו.01

2012

יין
מגיעיםשענביומאודמעניין

בישוםמנפקהאףחורון.במבואמכרם

יערפריאדמה,פרחים,שלחןמלא

המתקפההחךעלבעודשחור,ופלפל

טאני־גודשעםומשקל,עוצמהרבת

נים

$TS1$טאנינים$TS1$

$DN2$טאנינים$DN2$שעוטףומרקםהיטבשמשולבים

טע־שלרבדיםומשחררהפהחללאת

מים

$TS1$טעמים$TS1$

$DN2$טעמים$DN2$לח־מתובלתמתיקותביןשנעים

מיצות

$TS1$לחמיצות$TS1$

$DN2$לחמיצות$DN2$.הייןהגודש,למרותמרעננת

גו־לאהיקב,יינותשארכלוכמונגיש

לש

$TS1$גולש$TS1$

$DN2$גולש$DN2$מרוסןונשארפומפוזייםלמחוזות

הר־אתשמעוררמרשים,ייןומהודק.

צון

$TS1$הרצון$TS1$

$DN2$הרצון$DN2$ציון:בעתיד.יתפתחכיצדלבדוק

170 שקלים..09

Legacy סירהפטי.11

2012

עוצמה,ובעלעשיררך,סירהפטי

בטאניניםעתירזנימופעשמספק

ממעטפתשנהניםומתקתקיםבשלים

זכרקלוי,אלוןשלומרככתמחבקת

חודשים18כ-שלהבגרהלתקופת

מלאהזההייןובשל,עסיסיבחביות.

אתלשמרומצליחונוכחותאופי

לזלוגולאהמרוסןהטפרברגיהאופי

170ציון:לריבתיות. שקלים..98

יין,לאזה59-001מקרא

יין58-98ומורכבותסגנוןאופי,שלבאספקטיםמובחנתעליונותשמפגיןמעולהיין-%<בבקבוקאגדהזו
איכויותבעלמאודטוב

יין08-48וייחודיותבולטות
57-9משעמםמעטזאתועםכהלכהועשויטוב

יין
05-41ממוצע

יין

Xrmnשאינו


