
 

 

"Experts en gaudir ‘Con_Vino’" 
 

 

El penúltim dia del mes d'abril arrencava la campanya publicitària de la 

Interprofessional de el Vi d'Espanya (OIVE) amb el lema "Experts en gaudir 

‘Con_Vino’". M'ha semblat una bona idea ja que la proposta busca transmetre dues 

idees: d'una banda, eliminar la creença que cal ser un expert per gaudir de el vi i, de 

l'altra, animar a valorar i tenir cura cada moment, sense donar per assegudes aquestes 

situacions quotidianes que, després d'aquest difícil any provocat per la pandèmia, estem 

tornant a recuperar a poc a poc. 

 

Un sopar ràpid amb la teva parella abans de veure una sèrie o pel·lícula o una escapada 

amb amics a la platja seran alguns dels moments que proposarà la campanya i en 

aquestes situacions el vi "serà l'acompanyant perfecte perquè eleva el moment i facilita 

una trobada més autèntica", assenyala Susana García, directora d'OIVE. 

 

La campanya es podrà veure fins a final del mes de maig a la televisió, mitjans digitals i 

xarxes socials. A més, per reforçar la proposta audiovisual i gràfica, en aquesta ocasió, 

la OIVE completarà el missatge amb peces digitals que recullen moments quotidians 

amb què sentir-nos identificats i en els quals es proposa acompanyar-los amb una copa 

de vi. 

 

El increment del consum de vi a casa nostra és un dels reptes de el sector vitivinícola 

espanyol i, per tant, de OIVE que porta des 2017 desenvolupant actuacions per fer més 

proper i quotidià el vi a la societat. 

 

Abans de la pandèmia, la tendència era clarament alcista el que reafirmava l'estratègia 

marcada. La irrupció de la crisi sanitària de la Covid-19 amb les restriccions que es van 

dictaminar tant en hostaleria com a el turisme ha provocat un descens dràstic de el 

consum de vi nacional arribant a una caiguda d'un 20%. 

 

Per això, la campanya de la Interprofessional del Vi d'Espanya arriba en un moment 

decisiu per al sector, quan les mesures sembla que s'estan flexibilitzant, la vacunació a 

poc a poc es va generalitzant i la població, més que mai, busca celebrar aquests petits 

moments de benestar i felicitat, si és possible, amb vi. 
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