The small Hegyem winery makes delicious Hungarian wines with passion and craftmanship.
Click for the online version.

Hegyem Obligaties; al 1/3 is toegezegd!

Op zoek naar Vrienden die obligaties willen kopen.
Inmiddels is 1/3 van het beoogde bedrag
toegezegd...
Beste Vriend(in) van Hegyem
Met de ondersteuning van de Vrienden van Hegyem is het wijngoed daar
waar 't nu is. Hiervoor wil ik jullie hartelijk danken!
Hegyem werkt nu oﬃcieel biologisch.
Dit jaar hebben we een nieuwe pers gekocht waarmee we veel grotere
hoeveelheden tegelijk kunnen verwerken. De opbrengsten laten dat toe.
We gaan weer een volgende sprong maken, zowel in de groei van Hegyem
als in de kwaliteit van haar wijnen!

Nieuwe investeringen nodig...
In 2016 staan ons weer een aantal investeringen te wachten.

De wijngaard krijgt haar lang verwachtte uitbreiding. Dat betekent planten,
palen en draden plaatsen. We willen een loofsnijder en een
grondhakker kopen om aan de trekker te koppelen. In de wijnmakerij staan
we voor de aanschaf van een goede most pomp die samenwerkt met de
nieuwe pers. We moeten onze opslag uitbreiden en een systeem kopen
waarin de houten barriques gestapeld kunnen worden. Als we ze dan
schoonmaken hoeven ze niet meer verplaatst te worden. Dat scheelt veel als
je bedenkt dat een vat circa 50 kilo weegt.
Deze investeringen vragen toch al snel om een bedrag van € 15.000,=
Daarom doe ik een oproep aan alle Vrienden van Hegyem om te investeren
in onze volgende stap.

Steun Hegyem
en koop (nogmaals) 'n serie van 3 obligaties....
De deal blijft hetzelfde. Je krijgt weer 10 jaar lang jaarlijks een ﬂes wijn per
obligatie van € 100,= uitgekeerd. En.. zoals je weet wordt de kwaliteit alsmaar

beter!
Als je Hegyem extra wilt steunen in haar volgende
ontwikkelingsstappen stuur me dan een mail
of vul het formulier in op de website van Hegyem.
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