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GROTE OPENING VAN DE NIEUWE PRODUCTIESITE VAN PORTO 

CRUZ 

 

La Martiniquaise, de eigenaar van de wereldleider Porto CRUZ, heeft een nieuwe site geopend met een 

hypermoderne wijnmakerij en een gecentraliseerde bulkopslagplaats. Het project vertegenwoordigt een 

aanzienlijke investering in de portindustrie.  

De in het noodwesten van Portugal, in Alijo, gelegen voorziening, omvat een wijnmakerij, met een 

jaarlijkse capaciteit van zes miljoen liter, en een gecentraliseerde opslagplaats voor 20 miljoen liter. Ze is 

omringd door de wijngaarden van de beroemde Douro-vallei, waar de druiven gekweekt worden die 

gebruikt worden voor de portwijnen. 

"De passie voor portwijnen van La Martiniquaise gaat lang terug in de tijd. Deze investering in Douro zal 

ons engagement om de verkoop van Port te ontwikkelen en om de posities van Porto CRUZ wereldwijd 

uit te breiden, bekrachtigen", aldus Sylvia Bernard, de internationale marketingdirecteur van de Groep. 

 

Eind juni huldigden de heer CAVACO SILVA, president van de republiek Portugal, de 

staatssecretarissen voor economie en landbouw en de Franse consul, deze nieuwe site in, nadat ze een 

rondleiding hadden gekregen op het domein, dat deel uitmaakt van het GRAN CRUZ-huis. 

In zijn openingstoespraak verwelkomde de president van de Portugese republiek de investering van LA 

MARTINIQUAISE Groep in de Portugese economie en loofde hij de betrokkenheid van de groep in het 

promoten en ontwikkelen van de export van portwijn. Dit nationale evenement werd uitgezonden op de 

Portugese televisie. 
 
 

Over LA MARTINIQUAISE  

Als onafhankelijke Franse groep, die in 1934 werd opgericht door Jean Cayard, is LA MARTINIQUAISE de op 

één na grootste gedistilleerdgroep in Frankrijk, die wereldwijd tot de top 10 behoort, met een uitgebreide 

portefeuille internationale merken (LABEL 5 Scotch Whisky, Poliakov Vodka en Porto CRUZ). De groep is actief 

in 110 landen en heeft haar omzet in 10 jaar tijd verdubbeld tot 920 M€. 

 

Over GRAN CRUZ 

GRAN CRUZ is de grootste producent van portwijn ter wereld. GRAN CRUZ, dat gevestigd is in Vila Nova de 

Gaia, in de buurt van Porto, is eigenaar van de kelders waar meer dan 65 miljoen liter port, waaronder meer dan een 

miljoen liter van meer dan 20 jaar oud, ligt te rijpen. Met een productiecapaciteit van 25 miljoen flessen per jaar is 

dit één van de best presterende sites in Portugal. 

 
Over PORTO CRUZ 

Dankzij een unieke vakkennis die dateert uit 1887, is Porto CRUZ een iconisch merk dat trots is op zijn herkomst 

en expertise. Door traditie te combineren met innovatie, deelt het merk zijn visie op portwijn, door een unieke en 

creatieve smaakervaring te promoten. 

Met een verkoop van 6 miljoen liter in meer dan 50 landen, is CRUZ een toonaangevend merk in Frankrijk, 

Portugal, België, Spanje en Rusland.  

 
 
Contact: LA MARTINIQUAISE – Aurélie Prat – E-mail: aurelie.prat@la-martiniquaise.fr  
GRAN CRUZ, Rua José Mariani, 390, 4400-195 Vila Nova de Gaia, Portugal 


