


Чи можна назвати  “Амбасадор

Трейд” молодою компанією?

Аж ніяк! Ми не такі вже і юні, адже, створенню нашої компанії 
передувала стрімка і дуже динамічна історія, яку починали два 

ентузіасти, які свято повірили у можливість створення продукту і 
виведення його на ринок в умовах вже існуючої жорсткої 

конкуренції, наперекір більшості  песимістичних прогнозів. Нам 
пророкували лише ледь жевріти на останніх сходинках рейтингу, а 
ми кожним своїм кроком ламали стереотипи і доводили усім, що 

наполегливою працею у згуртованій команді ми впевнено 
досягаємо висот.

На сьогодні вже більше 35 людей працюють на благо компанії, як в 
центральному офісі, так і в кожному обласному центрі. Наші 
регіональні менеджери не просто збирають замовлення, вони 
працюють з командою дистриб’ютора, проводять навчання та 

дегустації, а також виїжджають так би мовити “в поля”, де 
працюють з торговими точками.

Якщо коротко, то у власників з’явилася ідея створити торговий дім, який 
стане хабом для нових стартапів і на базі якого можна буде 

сконцентрувати мультибрендовий пакет, де буде представлена 
продукція з різних сегментів для подальших трансформацій.





CAN (Sparkling fruit wine drink)



CAN (Sparkling fruit wine drink)

Tiziano в революційному форматі 

Світ любить вино в алюмінієвих банках. Його вживають у 
великих кількостях люди різного віку, адже такий вид 
упакування – легкість, зручність і можливість спробувати 
одразу декілька бомбезних смаків за одну коротеньку 
посиденьку з друзями.

Це протест і вдала спроба посунути шаблони на задній 
план. Вино – це релакс, і немає ніякої необхідності 

вишуковувати в ньому ноти і напівтони, адже основним 
завжди залишиться смак і емоція, яка крокуватиме поряд.

Перестань носити з собою штопор і набори бокалів для 
червоного і білого! TIZIANO – нова зручна і смачна 

реальність!



Ринок по CAN США за останні декілька років



Опитування поколінь про CAN





Bag in Box-10L



Bag in Box-10L

В даній лінійці зібрані ексклюзивні авторські вина, які створив наш 
молодий і прогресивний винороб сумісно з нашими провідними 

маркетологами і спеціалістами з продажу.

В асортименті є класичні вина, яких дуже на вистачало в сегменті 
розливного вина, а також нові і прогресивні позиції, від смаку яких 

сходить з розуму світ.

Наші вина вироблені в регіоні Бессарабія, що розташований на відстані 
150 км від промислових підприємств. Завод і виноградники 

знаходяться в чистій екологічній зоні, що неподалік від виноробних 
регіонів сусідніх держав. Саме тому, крім ідеальних смакових 

якостей, наші вина володіють ще й високими екологічними 
властивостями.

ЧОГО БАЖАЄ ВИНОРОБ
Щоб люди пили смачні і ароматні натуральні вина. Щоб в Україні 

виросла культура споживання вина. Щоб ми навчилися 
насолоджуватися і цінувати моменти, проведені в колі друзів, рідних 

і близьких. Щоб кожен знайшов у нашому вині своє.



Винзавод «АГРО-ЮГ» бере початок від сільськогосподарської колонії, 

заснованої в 1927 році французьким фондом "ICA" на території Бессарабії 

- регіону з тисячолітньою історією виноробства. У 1926 році група 

французьких агрономів об'їхала майже всю Бессарабію в пошуках кращих 

районів для виноградарства. Вони вибрали місце недалеко від міста 

Каушан, яке назвали "ідеальним ділянкою".

____________________ о компании



Фонд побудував село і винзавод, за останнім словом техніки того часу. 

навколо села були закладені 52 га виноградників європейських сортів. 

Протягом всього декількох років колонія стала одним з найбільш процвітаючих 

сіл Бессарабії, і її вина поставлялися по всій Європі, включаючи Францію. У 

1997-2000 сім'я Блюмберг з Одеси купила завод, який, таким чином, став 

однією з перших приватних виноробних компаній в Україні. Винзавод був 

відроджений, посаджені виноградники, встановлено нове обладнання, в тому 

числі лінії розливу в пляшки і bag-in-box. В даний час виноградники займають 

площу понад 340 га.

Наші виноградники розташовані на «винної паралелі» - між 46 і 47 градусами -

на тій же широті, що і знамениті французькі регіони: Бордо і Бургундія. 

Поєднання чорноземів і піщаних грунтів з горбистою місцевістю забезпечує 

природну базу для виноробства з незапам'ятних часів. Клімат Української 

Бессарабії поєднує тривалий, сонячне літо і коротку, відносно м'яку зиму з 

частими снігопадами. Це дозволяє нам вирощувати рясні врожаї винограду 

високої якості. 

Тарутинський район, де 

розташовано «TIZIANO» -

найбільша виноградна 

зона України. Тут 

виробляється майже 

стільки ж винограду і 

вина, як і в усьому Криму!

____________ завод

Тарутински
й  район

черное море



Ми вирощуємо виноград європейських сортів, які найбільш підходять для даного регіону: Каберне 

Совіньон, Мерло, Бастардо, Шардоне, Совіньон Блан, Мускат (Іршаі Олівер, Трамінер ), а також місцеві 

унікальні сорти: Одеський чорний, Сапераві, Сухолиманський , Тельтов-куруку.

Агро-Юг активно розвиває експорт своїх вин. Пріоритетним регіоном для нас є країни Азії, в 

першу чергу, Китай, Корея, В'єтнам. Вже більше 2 років вина Агро-Юг поставляються на китайський 

ринок, причому кількість покупців і обсяг реалізації постійно зростають. Наші конкурентні переваги - не 

тільки висока якість вин, але і максимальне врахування побажань замовника. Значна частина продукції 

випускається під власними торговими марками покупців, причому кожного замовника ми допомагаємо 

розробити унікальний дизайн і характеристики вин.

Будучи ліцензованим виробником і експортером вин, Агро-Юг пропонує: - Виноматеріали високої якості; 

- Високоякісні бутильовані вина, вироблені під торговими марками CHATEAU GRONA і TIZIANO, а також 

під власними торговими марками замовника. Всі вина виробляються за класичною технологією і 

відповідають міжнародним стандартам.



Тарутинский  

район

черное море

Украина

Одесса

Ул. Черняховского 4 кв.2 

«Ambassador LLC»


