6 европейски държави

ПОДОБРЯВАНЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ВИНАРСКИ СТОПАНСТВА
В СЪВРЕМЕННАТА ЕРА

12 винарни

БРОШУРА
6 курсове за обучение

200 участници
WinEraProject
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БЕЗПЛАТEН ДОСТЪП ДО

www.winera-project.eu

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
с. Златитрап, обл. Пловдив, България
e-mail:haradinova@gmail.com &
ana.sharkova@gmail.com

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската
комисия по програма Еразъм +. Тази публикация
[съобщение] отразява само възгледите на автора и
Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е
използване на съдържащата се в нея информация.

