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Il miogusto  jsou vinné koktejly a prosecco.  

Il miogusto – perlivý vinný koktejl, který můžete rovnou 
konzumovat. Značka byla založena v roce 2014 v 
Nizozemsku, ale již od začátku se vinné koktejly vyráběly ve 
vinařství Moletto v severní Itálii. Vinařství Moletto je známé 
výrobou kvalitního Prosecca, bílých a červených vín. 

Z toho důvodu můžeme s hrdostí říct:  
„Il miogusto je od Moletta.“  

Díky zářivým a pastelových barvám je značka snadno 
rozpoznatelná a dobře viditelná. 

il miogusto bylo laboratorně testováno spotřebitelskými 
panely a bylo zjištěno, že je preferovanou značkou v této 
kategorii. 

ZNAČKA Statistika trhu:  
Očekává se růst 
Celosvětový trh s koktejly připravenými rovnou ke 
konzumaci byl v roce 2019 oceněn na 649,9 milionu 
USD a očekává se, že od roku 2020 do roku 2027 
poroste složenou roční mírou růstu (CAGR) 12,1%.



la dolce vita



Průzkum trhu: Trendy pro 
spotřebitele ochucují vinné 
koktejly RTD 
Očekává se, že rostoucí poptávka po ochucených 
nápojích na bázi alkoholu, které mají nízký obsah 
alkoholu bude vyhledávaným nízkoalkoholickým 
nápojem a to z důvodu rostoucího zájmu o zdraví.  

Tyto nápoje nabízejí širokou škálu odrůd, jako jsou 
koktejly připravené k pití (RTD) naplněné zázvorem, 
růžemi a levandulí, což z nich činí preferovaný nízko 
alkoholický nápoj mezi spotřebiteli.  

Očekává se, že se s vylepšenými příchutěmi, chutí, 
kvalitou a designem obalu zvýší poptávka to těchto 
produktech.

il miogusto oslovuje široké spektrum spotřebitelů. 

Vinné koktejly nabízejí příležitost prakticky na všech trzích  
a nejsou příliš segmentovány na žádný konkrétní 
distribuční kanál. 

il miogusto oslovuje široké spektrum spotřebitelů,  

od mladých až po starší spotřebitele, kteří pravidelně 
konzumují víno a koktejly.   

il miogusto se záměrně vyrábí se sníženým obsahem 
alkoholu a přírodních příchutí, což je podle všech statistik 
rychle rostoucí trend na trhu.

TRH A ZÁKAZNÍCI 



INOVACE

BALENÍ NOVÉ PŘÍCHUTĚ NÍZKÝ OBSAH 
ALKOHOLU

MÉNĚ KALORIÍ VINNÁ BÁZE



Průzkum trhu: Největší podíl 
na útratě mají supermarkety 
Supermarkety/ hypermarkety představovaly v roce 
2019 největší podíl na výnosech (přes 61%). Nárůst 
počtu maloobchodních prodejen po celém světě  
a nabídek poskytovaných klíčovými hráči v těchto 
obchodech pravděpodobně v příštích letech  
přiláká mnoho spotřebitelů.

Vinné koktejly il miogusto RTD najdete v 
supermarketech a obchodech s lihovinami.  
V Nizozemsku je il miogusto k dispozici v 
obchodě „on-off“ a „off-trade“. Alkoholické 
obchody, bary a restaurace a supermarkety 
jsou součástí distribučního modelu. Široká 
dostupnost je důležitápro stanovení 
preference značky. 

Hlavním distributorem jsou však hyper a 
supermarkety. V nadcházejících letech bude 
kladen důraz na rozšiřování značky  
v supermarkety v Evropě.

DISTRIBUCE



DISTRIBUCE

VELKOOBCHODY STÁNKY A PREZENTACE SUPERMARKETY OBCHODNÍ DOMY



Marketingový průzkum: 
Příležitosti na všech 
kontinentech  
V USA představovaly největší podíl na výnosech na 
regionálním trhu kvůli rostoucí poptávce spotřebitelů po 
různých příchutích koktejlů připravených k pití a změně 
preferencí produktů on-the-go. 
 
Evropa také získala významný podíl na výnosech v roce 
2019. Očekává se, zda značný růst na regionálních trzích 
kvůli rostoucí poptávce spotřebitelů po nápojích s nízkým 
obsahem alkoholu. 
 
Díky rostoucímu vlivu péče o zdraví a zdravý životní styl a 
omezování konzumace lihovin roste poptávka po 
prémiových, pohodlných a kvalitních RTD „ready to drink“ 
koktejlech.  

Rostoucí online distribuční kanály na regionálních trzích  
budou dále zvyšovat poptávku po těchto produktech v 
příštích letech. 

Zdroj: Grand view research

Jasný marketingový koncept podporuje prodej. 

 il miogusto má krásný pastelový koncept, který upoutá.  

Displeje a produkty jsou ve sladěných barevných  
designech a jasné barvy podporují brand i prodej. 

Zboží a POS stojany a materiály v místech prodeje  
jsou k dispozici v mnoha různých formátech.

MEDIA 



MEDIA



Klasický  

korkový špunt 

=> kvalita 

Oblíbené příchutě 

vinného koktejlu 

Ready to drink ☺   

 

Perf
ek

tn
í  

ser
víro

vání! ☼
 

 

Oku lahodící pastelové 

barvy.  

Barevnost, která 

okouzlí a prodává!

Vyrobeno v Itálii  u 
vinařsví Moletto z odrůdy 
Glera ♡ 

 

 Tren
dy st

yl  

„re
ady to

 

drin
k“   

Pří
rod

ní a
 

vegansk
é 

in
gred

ien
ce 

✓ ✓ ✓  

 

Barev
ná visa

čk
a 

na hrdle s
 

in
for

macem
i o

 

prod
uktu





LIMONSECCO 

Objevte šumivou, osvěžující chuť Limonsecca. 
 
Fantastická směs ovocného limoncella a lahodného 
šumivého vína. Perfektní nápoj pro teplé dny a klidné 
večery.  

Limonsecco bylo dokonce zvoleno nejlepším letním 
nápojem roku 2020.  

Vynikající jiskra, přímo z Itálie, doporučujeme  
i pro toto léto.  

Podávejte  s ledem ve sklenici na víno a přidejte dva 
plátky citrónu, abyste chuť podpořili.  

A je to: máte váš nový oblíbený nápoj. 



MELONSECCO 

Melonsecco je nejnovější trend z Itálie. Suchý a ovocný 
italský koktejl s osvěžujícím melounem a trochou máty. 
 
Výsledkem této chutné kombinace je elegantní, lehce 
sladký nápoj, který vytváří lahodný aperitiv a je lákavým 
doplňkem k obědu nebo večeři.  

Je v atraktivní pastelově melounové láhvi s korkovým 
špuntem.  

Podávejte  s ledem ve sklenici na víno a přidejte mátu a 
kousek melounu, abyste chuť podpořili.  

A je to: máte váš nový oblíbený nápoj. 



HUGO 

Hugo je suchý a ovocný italský koktejl s příchutí 
osvěžujícího bezového květu a máty. 
 
Výsledkem této chutné kombinace je elegantní, lehce 
sladký nápoj, který vytváří lahodný aperitiv a je lákavým 
doplňkem k obědu nebo k večeři.  

Hugo v atraktivní tyrkysové lahvi s korkovým uzávěrem,  
která vám připomene teplé letní večery na pláži.  

Podávejte  s ledem ve sklenici na víno a přidejte mátu a 
plátek limetky, abyste chuť podpořili.  

A je to: máte váš nový oblíbený nápoj. 



AMARENISSIMA 

Módní růžový design je prostě neodolatelný.  
A ano, bude to další nezbytný koktejl, který si můžete 
vychutnat  s přáteli! 
 
Amarenissima je ideální nápoj: čerstvý a nečekaně sladký. 
Doplnte váš den skvělým koktejlem! 
 
Amarenissima je jediné šumivé víno s příchutí jedinečné 
černé třešně z italské Bologni.  

A je to: máte váš nový oblíbený nápoj.



PEACHELINO 

Peachelino je slavnostní šumivý vinný koktejl, který rozjasní 
váš den. Užijte si jemnou ovocnou broskvovou chuť s 
ledem. 
 
il miogusto's Peachelino se perfektně hodí k tradičním 
italským vinným koktejlům. S nízkým obsahem alkoholu 
6,9% je Peachelino dokonalým nápojem  pro skvělé léto.  

Podávejte  s ledem ve sklenici na víno a přidejte mátu a 
kousek broskve , abyste chuť podpořili.  

A je to: máte váš nový oblíbený nápoj. 




