Veletrhy Brno, a.s.
české zahraniční zastoupení Messe Düsseldorf,
a výhradní český prodejce vstupenek na akce MD.

Přijměte naše pozvání na:

ProWein Düsseldorf

// 17. - 19. 03. 2019 //

Mezinárodní odborný veletrh vína a lihovin
ProWein je přední světový veletrh vína a lihovin. Na této rozsahem největší světové
události branže se potkávají pěstitelé vinaři s výrobci a producenty, s odborníky z oblasti
gastronomie a obchodu. Výstaviště Düsseldorf se tak každoročně stává po tři dny konání
veletrhu jedinečným mediátorem byznysu.
Po 25 let se ProWein, se svou jedinečnou koncepcí striktně obchodních návštěvníků,
kontinuálně rozvíjel. Od malého vinařského veletrhu, až po dnešní podobu světové jedničky.
Letošní, jubilejní 25. ročník skýtá tady důvod k oslavám.
Sofistikovaný, pestrý program se postará o inspiraci pro vystavovatele i návštěvníky.

Dobrý ročník ProWein 2019
Celá polovina vystavovatelů pochází ze zemí, jako je Francie a Itálie.
Nechybí Německo, Rakousko, Portugalsko, ale třeba i vína ze zámoří,
Austrálie, Severní Afriky, Chile.
Zaujme jistě i rámcový, doprovodný program. Zahrnující degustace,
prezentace šumivých a tradičních Šampaňských vín, a nové poznatky z
oblasti Bio produkce, obalových materiálů i distribuce.
Pod heslem „same but different“, k tradičním expozicím přibude divácky velmi
oceňovaná přehlídka jedinečných produktů Craft Spirits, Craft Bier a Cider.
Zastoupení naleznou i lihoviny typu Rum, Whisky, Tequilla a četné druhy likérů.

Loňská sklizeň
O úspěchu, tradici a světovém renomé veletrhu ProWein svědčí návštěvnost minulého
ročníku 2018. Kdy na veletrh zavítalo 60.000 mezinárodních návštěvníků. K vidění bylo
celkem 6.873 vystavovatelů z dohromady 64 různých zemí. Každý druhý návštěvník v anketě
přiznává, že na veletrhu našel nové obchodní partnery. 95% všech návštěvníků potvrzuje, že
veletrh naplnil jejich očekávání.
Buďte u letošního ročníku i Vy!
Otevírací doba veletrhu je od neděle 17. do úterý 19. března 2019
denně od 09:00 do 18:00 hod.

Více informací na:

www.bvv.cz/veletrhy-v-zahranici / nebo / www.prowein.de

jubilejní

25. ročník

Předprodej vstupenek a katalogů ProWein 2019
Nabídka

Cena předprodeje

Jednodenní vstupenka
Permanentní vstupenka
Katalog - poukaz (vyzvednutí na veletrhu)

Cena na pokladně v Düsseldorfu

893,- Kč (35 €)

50 €

1.530,- Kč (60 €)

75 €

612,- Kč (24 €)

30 €

Vstupenky jsou při cestě na veletrh použitelné jako volné jízdenky hromadné dopravy VRR v Düsseldorfu a okolí.
Snadné objednání vyplněním formuláře v záhlaví pozvánky, nebo online na webu: www.bvv.cz/veletrhy-v-zahranici

Pro více informací k veletrhu, vstupenkám, či k Vaší cestě na veletrh neváhejte kontaktovat:
Veletrhy Brno, a.s.
české zahraniční zastoupení Messe Düsseldorf
Výstaviště 1,
603 00 Brno
Tel.: 541 159 190,
www.bvv.cz/velethy-v-zahranici

Informace Vám rád poskytne pan Miroslav Kožnar, Tel: 541 159 190 / e-mail: mkoznar@bvv.cz, www.bvv.cz

Objednávkový formulář ProWein 2019
POLOŽKA
Jednodenní vstupenka ProWein 2019
Dvoudenní vstupenka ProWein 2019
Katalog ProWein 2019 poukaz
Jméno a příjmení:
Firma:
IČO:
Adresa:
Telefon:
Datum:

cena
893,- Kč
1.530,- Kč
612,- Kč

počet
0

0
0

DIČ:
E-mail:
Podpis / Razítko:

Objednávku odešlete prosím na adresu: Veletrhy Brno, a.s., Miroslav Kožnar, Výstaviště 1,
603 00 Brno, nebo na E-mail: mkoznar@bvv.cz. Kontaktní Tel: 541 159 190, GSM: +420 602 594 810

