Vinícola Góes brinda seus 80 anos na APAS Show 2018
A vinícola, que é o marco do empoderamento de novas cidades
produtoras de vinhos, irá expor sua linha completa e ilustrar o tema da feira
com produtos fruto de investimento tecnológico em terras paulistas
Entre os dias 07 e 10 de maio acontecerá a APAS Show 2018 (Associação
Paulista de Supermercadistas), no Expo Center Norte em São Paulo. Em seu
17º ano consecutivo, a Vinícola Góes é presença confirmada no evento. 2018 é
um ano de suma importância para a Góes, pois marca a celebração e
reconhecimento, afinal a empresa completa seus 80 anos, e a maior feira do
segmento de supermercadistas das Américas não poderia ficar fora do
calendário de comemoração.
Desde 1938, de geração em geração, a família de Gumercindo Góes, um
dos pioneiros produtores de vinho do Brasil, mantém a dedicação e cuidado na
produção das uvas e elaboração de seus vinhos para agradar o paladar
brasileiro. A tradicional empresa sanroquense se consagrou na ascensão do
enoturismo da cidade e proporcionou ao estado de São Paulo a chancela da
melhoria na qualidade dos vinhos. Hoje a Vinícola Góes aposta em linhas
tradicionais e finas, com alto investimento em uvas viníferas de qualidade, que
garantem vinhos de padrão internacional.
O contínuo processo de extensão e desenvolvimento tecnológico
apostados pela empresa, em solo paulista, gerou ótimos resultados para as
safras de 2015 e 2016. Os bons frutos se destacaram e a variedade Cabernet
Franc resultou na produção da safra 2016 do Philosophia, já consagrado
como um autêntico vinho paulista de qualidade, que será um dos destaques da
Vinícola Góes no evento. As outras estrelas são Góes Tempos Pétalas Rosé
Cabernet Franc, o primeiro vinho rosé da Vinícola Góes, e o Góes Tempos
Lorena Trópicos, feito a partir de uma uva híbrida desenvolvida pela Embrapa
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) que caracterizou o rótulo com
aromas frescos e minerais.
“Nossos 80 anos não poderiam ser brindados em outro lugar a não ser
na mais importante feira do segmento. Ela que sempre nos abriu portas para
significativos negócios comerciais e para destacarmos a evolução das uvas
viníferas no estado de São Paulo. Com a evolução dos nossos produtos,
ganharemos ainda mais credibilidade no ponto de venda, o que proporcionará
novos relacionamentos e desenvolvimentos de negócios”, ressalta Luciano
Lopreto, diretor comercial da Vinícola Góes.
O visitante que for conhecer o estande da Vinícola Góes poderá apreciar
toda a gama de produtos, desde os vinhos de mesa Góes Tradição e Quinta
Jubair, frisantes Donnatella, suco de uva tinto, branco e maçã, Grape Cool, até
vinhos finos Góes Tempos e os vinhos de boutique Casa Venturini.

Legenda: Góes Tempos Pétalas Rosé Cabernet Franc, o primeiro vinho rosé da
Vinícola Góes

Legenda: Philosophia Cabernet Franc Reserva 2016 é o grande destaque da
Vinícola Góes. O rótulo acaba de ganhar medalha Duplo Ouro no Concurso
Mundial de Bruxelas-Brasil
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