A ProWein chega à América Latina  
A ProWine de São Paulo amplia o portfolio da ProWein World 

A família ProWein World amplia o seu leque internacional.  A par de Düsseldorf, Xangai, Singapura e Hong Kong, a feira de Düsseldorf dá agora início a uma nova feira especializada adaptada ao mercado da América Latina – a ProWine de São Paulo. Tal como todos os outros eventos da família ProWein, esta entrada num mercado novo é uma feira perfeita e funciona como plataforma comum para todo o espaço da América Latina. A nova ProWine de São Paulo é organizada em colaboração com os parceiros Emme Brasil, representantes da feira de Düsseldorf no Brasil, e a editora Inner Group, que publica, entre outras, a consagrada revista de vinhos Adega. Erhard Wienkamp, Director Executivo da Messe Düsseldorf GmbH, considera que uma feira B2B profissional “made by ProWein” no Brasil é uma excelente oportunidade: “O mercado latino-americano está verdadeiramente preparado para uma feira especializada com o formato da ProWein. Temos na Emme Brasil e na Inner Group dois parceiros altamente competentes, que estão perfeitamente familiarizados com o mercado e dispõem de uma rede sólida.” 

A ProWine de São Paulo ocorrerá pela primeira vez de 20 a 22 de outubro de 2020 no Transamerica Expo Center. Substitui a Provino, que foi organizada em São Paulo pelos parceiros Emme Brasil e Inner Group em outubro de 2019. Com cerca de 2600 visitantes profissionais da área do comércio e da restauração, mais de 100 jornalistas e mais de 200 marcas, teve um impacto bastante grande. “O interesse na Provino demonstrou claramente a dimensão da procura de uma feira profissional especializada no Brasil”, referiu Malu Sevieri, General Manager da Emme Brasil. 

Também Christian Burgos, CEO e Publisher da Inner Group, considera que existem boas perspetivas, principalmente em virtude da evolução atual do mercado: “O setor do vinho reveste-se de uma importância cada vez maior no Brasil. Embora as vinhas tenham tido um forte crescimento nos últimos anos, o vinho produzido no país não é suficiente para cobrir o próprio consumo nacional. Não é de admirar que países como Portugal, Espanha e França, mas também vizinhos sul-americanos, como o Chile ou a Argentina, há muito encarem o país como um mercado potencial para os seus vinhos”.

Para a primeira ProWine de São Paulo são esperados cerca de 100 produtores de vinhos e fornecedores de bebidas espirituosas internacionais. As primeiras inscrições já foram feitas e incluem grandes importadores, como World Wine, La Pastina e Cantu, bem como Wines of Argentina ou Vinhos do Tejo, de Portugal. Uma grande área destinada a palestras completa a apresentação de vinhos e bebidas espirituosas.


Nota da redação: 
Poderão ser consultadas imagens de grande resolução na nossa base de dados de fotografias, na secção “Serviço de Imprensa”, em https://www.prowein.de.

Assessoria de Imprensa da ProWein na Feira de Düsseldorf:
Christiane Schorn, Monika Kissing, Brigitte Küppers 
Tel.: +49 211 4560 991; 
SchornC@messe-duesseldorf.de

Mais informações em:
www.prowein.de ou nas redes sociais
Facebook: www.facebook.com/ProWein.tradefair
Twitter: https://twitter.com/ProWein


