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Vinitaly

Lani je sejem obiskalo 32.000 
akreditiranih kupcev s celega sveta, 
skupaj pa je uspel pritegniti 128.000 
obiskovalcev iz 143 držav. Odziv na 
projekt, ki vzpodbuja profesionalno 
profi liranje sejma Vinitaly, je naletel 
tudi na pozitiven sprejem pri 
dosedanjih razstavljavcih, saj so svojo 
prisotnost skoraj vsi potrdili tudi 
za letos in razprodanost razstavnih 
mest (letos 4.500 razstavljavcev iz 35 
držav) je seveda vedno hkrati tudi 
najboljša popotnica za kupce, vinske 
strokovnjake in ostale zaposlene v 
tem sektorju, ki prihajajo s celega 
sveta. • Zaradi povečanega formata 
razpoložljivih razstavnih prostorov v 
hali F in hali 8 (uvodoma omenjena 
ekološko pridelana vina in novi 
program Vinitaly Design), bo sejem 
lahko v prihodnje gostil tudi nove 
razstavljavce, ter tistim, ki so na njem 
prisotni že več let, omogočil širiteve 
njihovih razstavnih prostorov. • Hala 
F je letos postala dom velikemu in 
jasno prepoznavnemu razstavnemu 

prostoru Vinitalybio, posvečenemu 
ekološkim vinom, pridelanim v skladu 
z zakonodajo EU, ter skupinski 
predstavitvi butičnih pridelovalcev, 
članov združenja Vi.Te – Vignaioli 
e Territori. Razširitev razpoložljivega 
prostora je namenjena večji vidnosti 
podjetij, ki svojo pozornost posvečajo 
trajnostni pridelavi ter povečanju 
ozaveščenosti kupcev glede sektorja 
butičnih vin. • Razstavni prostor 
pod imenom  Vinitaly Design je 
dobil svoje mesto v hali F zaradi 
racionalizacije programa tehnologij 
za vinski sektor (Enolitech). • Novost 
je tudi večje število pokušin na 
razstavnem prostoru, imenovanem 
International Wine Hall, ki je 
namenjen razstavljavcem iz tujine. 
Ob vseh lanskih razstavljavcih je to 
letos privabilo tudi nove razstavljavce 
iz Francije, podvojilo se je število 
španskih vinskih imen in vinskih 
hiš, povečali so se razstavni prostori 
za vinarje z Madžarske in Hrvaške, 
vrnilo se je Kosovo …  • Pokušine 
vina so bile vedno ena najmočnejših 
točk sejma in sestavni del ponudbe 
za trgovce s celega sveta. Koledar 
dogodkov je vedno zelo poln in 
raznolik in vsako leto neponovljiv. 
Omenimo še eno letošnjo noviteto – 
mojstrske delavnice (poimenovane 
tudi masterclass), posvečene butičnim 
vinom, ki jih Vinitaly organizira 
skupaj z združenjem Vi.Te. Ne gre pa 
spregledati spletnega kataloga – poleg 
dosedanjih jezikov (italijanski, angleški 
in kitajski), so zdaj podatki dostopni 
tudi v tudi francoskem, nemškem, 
španskem, ruskem, japonskem in 
portugalskem jeziku. • Katalog je 
izjemno intuitiven za uporabo, 
kupci pa lahko z uporabo pametnih 
telefonov in tabličnih računalnikov v 
njem poiščejo in med seboj primerjajo 
razstavljavce, možno je brskanje po 
raznih pobudah in dogodkih, ter 
načrtovanje obiskov razstavljavcev. 

• Hkrati s sejmoma Vinitaly in 
Enolitech je tudi letos tu mednarodna 
razstava kakovostne hrane in izdelkov 
Sol&Agrifood. Ta izjemen dogodek je 
namenjen vrhunskim pridelovalcem 
ekstra deviškega oljčnega olja in 
drugim italijanskim ter mednarodnim 
ponudnikom prvovrstnih živilskih 
pridelkov in kupcem s celega sveta, 
ki za svoje zahtevne stranke iščejo 
posebnosti in specialitete ali pa želijo 
odlične spremljave k vinom, ki jih že 
imajo v svojem portfelju. • V časi sejma 
in v dneh pred njim se v Veroni že 
tradicionalno odvija cela paleta s tem 
povezanih dogodkov, ki jih organizira 
Veronafi ere. Kot vsako leto želijo z 
njimi ustvariti priložnosti za promocijo 
in poslovne priložnosti. Omenimo 
seminar pod okriljem organizacije 
Vinitaly International Academy (letos 
od 29. marca do 2. aprila), na katerem 
lahko pridobijo certifi kate italijanski 
vinski strokovnjaki in ambasadorji. 
Vsakoletni izbor vin 5StarWines – 
the Book (letos od 3. do 5. aprila) je 
100-točkovno ocenjevanje, ki ga je 
certifi ciral Vinitaly, vina pa v različnih 
kategorijah in slogih ocenjujejo 
mednarodni strokovnjaki. Še en 
tradicionalni dogodek je OperaWine, 
vsako leto na predvečer odprtja sejma, 
letos torej 6. aprila. To je prestižna 
pokušina okoli 100 (letos 103) najboljših 
italijanskih vin, ki jih izbere revija 
Wine Spectator. To je hkrati tudi edini 
dogodek, ki ga ta pomembna ameriška 
revija organizira na tujem. • Vinitaly 
kot največji sejem te vrste na svetu 
pritegne vsako leto pozornost velikega 
števila vinoljubov, ki lahko uživajo 
tudi v tematskih dogodkih v središču 
Verone. Z njimi organizatorji poskušajo 
širiti kulturo vina, promovirati zmerno 
in odgovorno uživanje alkohola, 
obenem pa obiskovalcem omogočiti, 
da v vsej polnosti občutijo duha in 
mednarodni značaj vseh dogodkov, 
povezanih s sejmom.

Letošnjo, že 53. izvedbo med-
narodnega sejma vina in žganih 
pijač Vinitaly, v Veroni od 7. 
do 10. aprila, zaznamujeta dva 
nova razstavna prostora. Prvi za 
ekološko pridelana vina, drugi, 
pod imenom Vinitaly Design, 
pa za ponudbo najrazličnejših 
izdelkov za pokušnjo in strežbo 
vina, opreme za vinske kleti, 
restavracije, gostilne in vinske 
bare ter pester izbor vseh vrst 
vinske embalaže. Ti dve novi 
pobudi sta del projekta, ki je luč 
sveta ugledal ob 50. letnici sejma 
Vinitaly, in je usmerjen v vedno 
večjo specializacijo dogodka.
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