
 

 
  

Bottlebooks e ProWein anunciam parceria estratégica  
  
7 de novembro de 2019 - A ProWein e a Bottlebooks anunciaram hoje uma parceria estratégica. 
O objetivo da parceria é apoiar a Bottlebooks enquanto standard de software para troca e 
distribuição de informações sobre vinhos e bebidas. Bottlebooks é uma plataforma online 
(software-as-a-service) utilizada por eventos, associações, retalhistas, distribuidores, produtores 
e prémios do sector em todo o mundo para simplificar os seus processos de partilha de 
informação sobre produtos. 
  
"Estamos entusiasmados com a parceria com a ProWein bem como de podermos fazer parte do 
desenvolvimento do novo site e app", diz Jonathan Harclerode, fundador e CEO da Bottlebooks. 
"A ProWein é o ponto alto do ano para muitas empresas. Ser capaz de encontrar e reunir com 
parceiros relevantes é crucial para tirar o maior partido dos 3 dias.” 
  
A Bottlebooks é uma solução global para dados de vinho, concebida para resolver problemas 
inerentes à indústria, simplificando a forma como as empresas trocam conteúdos entre si. As 
empresas vinícolas solicitam informação aos seus fornecedores através da plataforma 
Bottlebooks. À medida que os fornecedores introduzem a informação relevante, o sistema 
guarda-a nos seus perfis para utilização futura. Da próxima vez que for pedido ao fornecedor o 
mesmo conteúdo, o software preenche automaticamente o formulário e o fornecedor apenas 
necessita de confirmar se os dados estão corretos. 
  
Várias associações de vinho já utilizam a Bottlebooks para organizar as suas campanhas de 
marketing para a ProWein. Associações como África do Sul, Califórnia, Oregon, Washington, 
Nova Iorque e VDP têm vindo a utilizar a Bottlebooks desde há vários anos para produzir os seus 
catálogos impressos e websites. Algumas associações também o utilizam para organizar os seus 
envios consolidados de produtos. 
 
"A ProWein é a feira líder mundial de vinhos e bebidas espirituosas. "A ProWein apresenta a 
mais diversa seleção de vinhos do mundo. Ter ferramentas para navegar por essa complexidade 
é importante para uma visita bem sucedida. A parceria com a Bottlebooks permite-nos ter um 
processo eficiente para que os expositores carreguem conteúdo no nosso website e na app", diz 
Bastian Mingers, Diretor Global de Vinhos e Espirituosos e Diretor da ProWein em Messe 
Düsseldorf. 



 
"O facto de muitos dos nossos expositores já utilizarem a Bottlebooks para a ProWein, tornou a 
decisão de uma parceria óbvia para nós", acrescenta Bastian Mingers. "À medida que a indústria 
vinícola se torna cada vez mais digital, apoiar o uso de ferramentas standardizadas é uma 
evolução natural para a ProWein. 
 
Na fase inicial da parceria, a Bottlebooks será utilizada como forma de os expositores 
introduzirem informações sobre os vinhos no novo website e aplicação móvel da ProWein (a ser 
lançada em Janeiro de 2020), que incluirão mais de 10 novas opções de filtro e novas 
informações sobre marcas e produtos. 
 
Como uma oferta introdutória especial para a ProWein 2020, os expositores poderão submeter 
2 produtos para o website da ProWein gratuitamente a serem incluídos nos novos filtros. 
Produtos adicionais podem ser adicionados com o pacote Web&App Pro por 99€ (grátis para 
subscritores Bottlebooks Pro). Informações adicionais sobre produtos e marcas podem ser 
adicionados através do pacote Web&App Plus por 149€ (40€ para subscritores Bottlebooks Pro). 
  
Sobre a Bottlebooks 
Bottlebooks é uma plataforma online para empresas de vinhos e bebidas para recolher e enviar 
dados sobre produtos e marcas. Soluciona o problema das empresas vinícolas terem custos e 
esforços significativos a preencher formulários com a mesma informação constantemente. Os 
seus clientes incluem muitos dos principais retalhistas, produtores, associações, eventos e 
prémios em todo o mundo. A empresa foi fundada em 2013 e tem escritórios em Munique, Porto, 
Londres, Amesterdão, Paris e Hamburgo.  
 
  
Contacto de Imprensa para Bottlebooks 
david@bottlebooks.me 
www.bottlebooks.me 
 


