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MIÉRT AZ USA?



MIÉRT AZ USA?

• A hazai piac kicsi és nagyon árérzékeny.
• A prémium borok piaca limitált, óriási a 

konkurencia.

• Személyes indíttatás: több, mint 20 évet éltem az • Személyes indíttatás: több, mint 20 évet éltem az 
USA-ban, megismertem az országot, és sok olyan 
barátot szereztem, akik:
– szeretik a bort és pénzük is van,
– hajtott a büszkeség, hogy megmutassam nekik: 

Magyarországon és Egerben is 
– lehet világszínvonalú borokat készíteni.



HOGY NÉZ KI AZ USA PIACA?



HOGY NÉZ KI AZ USA PIACA?

• A világ legnagyobb borpiaca, évente $60milliárd 
forgalommal.

• 120 millió ember 35% fogyaszt bort; 50 millióan 
hetente több alkalommal is.

• Az elfogyasztott borok 75%-a amerikai, 25%-a • Az elfogyasztott borok 75%-a amerikai, 25%-a 
import; az import borok kb. 80%-a francia, olasz, 
spanyol, és újvilági.

• A legnépszerűbb borok: 
• 1. chardonnay 
• 2. cabernet sauvignon
• 3. vörös házasítások  
• 4. pinot grigio
• 5. pinot noir
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MAGYAR BOREXPORT AZ USA-BA

• Kb. 500.000 palack/év, kb. 2M EUR értékben, 
ez a teljes magyar borexport kb. 2.5%-a.

• Az USA-ban értékesített magyar borok átlagos 
FOB palackos ára EUR 4,7 / l , míg az átlagos FOB palackos ára EUR 4,7 / l , míg az átlagos 
magyar borexport EUR 1,15 / liter.

• KNW: az USA-ban értékesített magyar borok 
több, mint 3%-át mi adjuk.



KIK VAGYUNK? MI AZ A KNW?



KIK VAGYUNK? A KNW

• 24 hektár
• 120 ezer palack / év – modern borászat a 

tradicionális pincékben
• Elsősorban prémium minőségű borok; kb

kétharmada HUF 2500+ polci áronkétharmada HUF 2500+ polci áron
• 50% Magyarországon fogy el
• Grand Superior terroirok: 

– Nyilasmár, Nagyfai, Nagy-Eged
• Burgundiához és Észak-Rhône-hoz hasonló, 

hűvösebb klíma
• Nemzetközi és magyar fajták: 

– chardonnay, pinot noir, syrah, kékfrankos, furmint



A KNW POZÍCIONÁLÁSA AZ USA PIACÁN



A KNW POZÍCIONÁLÁSA AZ USA PIACÁN

• Sajnos igaz, hogy a magyar borok csak Magyarországon világhírűek!

• Tokajról még talán hallottak, de Egerről nagyon keveset. 
• Akik már ittak bort a 70-es 80-as években, azok az Egri borvidékről 

főleg az olcsó, rossz minőségű, fejfájást is okozó bikavérrel 
találkoztak.találkoztak.

• A bor nagyon komplikált termék, ráadásul a legtöbb ember igazán 
nem tudja megkülönböztetni vakon, hogy milyen bort iszik.

• Fontos a márkaépítés, amiket szimpatikus és „credibilis storyk”-ba
kell becsomagolni.

• „Fontos, hogy jól ihatóak legyenek, hogy a „storyk”-ra fogékony 
fogyasztók az első korty után beleszeressenek a borba is.”
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MI A KNW „STORY”?

KÜLÖNLEGES TERROIR BOROK VILÁGLÁTOTT, ELEGÁNS STÍLUSBAN

• Eger, a magyar Burgundia  
Battonage és 777 Pinot Noir

• All that Jazz and More!• All that Jazz and More!
Szofisztikált és igényes társasági borok „Jazzre 

komponálva”
 Dixie, Cool, Blues, Rhapsody, Soul

• Grand Cru Nagy Eged borok – gyűjtőknek
 Furmint, Grand Bleu, NJK



ZÁRÓ GONDOLATOK



ZÁRÓ GONDOLATOK

• „Bort csak szerelemből és odaadással szabad készíteni – gyorsan 
meggazdagodni  nem lehet belőle.”

• Csak minőségi és különleges borokkal érdemes foglalkozni, amire nyitott az 
amerikai fogyasztó.

• Mindez komoly presztízst és hosszútávon financiális értéket is tud teremteni.
• Csak hosszútávon érdemes gondolkodni, lojális fogyasztói kört kell kiépíteni, • Csak hosszútávon érdemes gondolkodni, lojális fogyasztói kört kell kiépíteni, 

akiket meg kell becsülni.
• A trendeket az USA diktálja, ezért az ott elért siker világsikert is 

eredményezhet.
• Az USA prémium piaci része gyorsan növekszik: jelenleg 11 millió 

dollármilliomos van az USA-ban, és ez a tendencia növekszik.

„Oda kell menni, ahol kifizetnek egy jó magyar borért $20-$60.”



Köszönöm a figyelmet!

Kovács Nimród
borosgazdaborosgazda
www.kovacsnimrodwinery.com
#kovacsnimrodwinery


