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Historia włoskiego winiarstwa pełna jest odważ-
nych mężczyzn, ludzi ziemi i ciężkiej pracy, wojow-
ników o wolność i byłych partyzantów, hrabiów  

o imponującym rodowodzie i rzutkich biznesmanów o inno-
watorskim zacięciu. Zwykle za ich plecami stoi jakaś kobie-
ta, matka, żona, towarzyszka życia, wspierająca i pracująca 
równie ciężko jak oni w rodzinnym biznesie, ale najczęściej 
w cieniu, anonimowa i niezbierająca laurów w momentach 
sukcesu. 
Nie można tego powiedzieć o Marilisie Allegrini – właści-
cielce i szefowej jednej z największych winiarni w Valpolicel-
li, Allegrini, historycznego producenta amarone. To Marilisa 
jest zawsze na pierwszym planie, w świetle jupiterów, do niej 
należy ostateczna decyzja, mimo że dzieli się władzą ze swo-
im bratem i bratanicą. 

MARzENiA O MEDyCyNiE
Allegrini to ponad 4 miliony sprzedawanych butelek rocznie, 
cztery silne marki (Allegrini i Corte Giara w Veneto, Poggio 
al Tesoro i San Polo w Toskanii), trzy prestiżowe regiony wi-

niarskie (Valpolicella, Bolgheri i Montalcino), ponad 200 ha 
winnic, eksport do 69 krajów na świecie, sprzedaż na pozio-
mie 27 mln euro i wynik + 8 proc.(!) w feralnym 2009, najgor-
szym dla włoskiego przemysłu roku światowego kryzysu. 

Recepta? umiejętność szybkiego reagowania w trudnej sy-
tuacji, mariaż hołdu dla tradycji i nieustannej innowacyjno-
ści, proaktywność i zakasywanie rękawów zamiast narzeka-
nia. Czy to wszystko? Oczywiście, że nie. Marilisa Allegrini 
na sukces własny i swojej firmy pracowała przez lata. W 2013 
świętowała 30-lecie pracy winiarza i swoje trzydzieste wino-
branie. Z wykształcenia jest fizjoterapeutką i zanim dołączy-
ła do firmy ojca, odnosiła już pierwsze sukcesy w tej dzie-
dzinie. Zbiorów było oczywiście więcej – już jako nastolatka 
pomagała w winnicy i w pracy biurowej, jednak to jej bracia 
– Walter i franco – byli od dziecka kształceni w winiarskim 
fachu, tak samo jak ich ojciec, dziad i pradziad… Ambitnej 
córki rodzice nie brali z początku pod uwagę. Zresztą Marili-
sa marzyła o medycynie. 

26-lATKA SPRzEDAJE
Do wina wróciła na życzenie ojca, Giovanniego Allegri-
ni, wielkiego innowatora, człowieka, który odważnie mó-

Świat

WłOChY

Jadę sprzedać 
   trochę wina do Ameryki

Winnice w Valpolicelli fO
T. A

LLEG
R

IN
I



świat | włochy 69

wił o jakości valpolicelli i wcielał ją w winiarskie praktyki  
w czasach, gdy produkcja w regionie oparta była jedynie na 
ilości. Był rok 1980. Teoria marketingu dopiero zaczynała 
być popularna po drugiej stronie oceanu, a Marilisa, 26-lat-
ka, miała już konkretny pomysł, jak sprzedać wino papy.  
W przeciwieństwie do niego uważała, że towar, nawet do-
bry, nie sprzeda się sam. Najpierw poprosiła o własne biuro.  
(A trzeba pamiętać, że w tamtych latach rodzina nie my-
ślała jeszcze o potrzebie kreowania wizerunku). Następnie 
oświadczyła, że jedzie „sprzedać trochę wina w Ameryce”.  
Z pierwszych podróży do uSA przywiozła nie tylko doświad-
czenie i wiedzę, ale też zamówienie na 2 tysiące skrzynek! 
Szybko zorientowała się, że umiejętne opowiadanie o winie, 
jego historii, legendach, siedlisku, pracy i pasji oraz wywo-
ływanie odpowiednich emocji u klienta to klucz do sukcesu, 
nie tylko w tym biznesie. Postawiła na italianità, czyli od-
wołanie się do włoskiego stylu, czaru i piękna wszystkiego 
tego, co włoskie. Nie wykluczając własnej osoby; Marilisa 
jest przykładem włoskiego szyku i elegancji, zawsze staran-
nie ubrana, ważąca każde słowo. Jej strategia w ciągu kilku 
lat wyciągnęła firmę ojca z długów (po zakupie cennych te-
renów pod winnice), i z czasem sprawiła, że to ona – kobieta, 
zaczęła grać pierwsze skrzypce w firmie. 

KonCEPCJa bel paese
Pracownicy firmy żartują, że Marilisa to bardzo dobry szef, 
bo przez większość roku nie ma jej w biurze. Podróżuje nie-
ustannie, najczęściej sama, od Hongkongu po Nowy Jork, 
promując nie tylko wina Allegrini, ale też region Valpolicelli. 
Niektórzy twierdzą, że sukces amarone w uSA i na świecie 
zawdzięcza się właśnie jej. Rodzina jest członkiem Famiglie 
dell’Amarone – stowarzyszenia chroniącego i promującego 
markę „amarone” za granicą. W 2013 Marilisa odgrywała 
rolę jego prezydenta. Aktywnie uczestniczy we wszystkich 
wydarzeniach winiarskich na świecie. Wie, jak ważne są na-
grody i wyróżnienia. Jej wina: Amarone della Valpolicella 
Classico, dwa cru – La Poja (100 proc. autochtonicznej od-
miany corvina veronese) i ripasso Palazzo della Torre oraz 
toskańskie wina z apelacji Bolgheri Superiore i Brunello di 
Montalcino co roku otrzymują wysokie noty od najważniej-
szych przedstawicieli branży – od Wine Spectatora po Gam-
bero Rosso. Z pomocą swojego brata enologa i pracowników 
robi wina, w które wierzy i które jej smakują ( jak np. Vermen-
tino Solosole z winnicy w Bolgheri o strukturze i potencjale 
reńskich rieslingów). Sprzedanie ich nie stanowi więc dla 
niej trudności. 

Pomimo minorowych nastrojów panujących nie od dziś 
w Italii, cały czas wierzy w jej piękno i siłę, w pozytywnego 
ducha. Sprzedaje koncept Bel Paese światu, powtarzając że 
Włosi stanowią mniej niż 1 proc. populacji globu, więc cały 
czas pozostaje 99 proc. ludności, która może chcieć poznać 
jej kraj – przez wino, ale też sztukę, kulturę, włoskie produk-
ty. Realizując swoje młodzieńcze marzenie, w 2008 r. kupiła 
imponującą renesansową willę w rodzinnej miejscowości  
fumane w Valpolicelli. Organizuje tam nieustannie spotka-
nia z winem, sztuką, kuchnią. Łatwo się zakochać we Wło-
szech dzięki Marilisie. A zakochać się w produkcie znaczy 
go zapragnąć... 
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