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Węgierskie królestwo czerwonego wina
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Vinitaly
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Światowej rangi wydarzenie winiarskie
między 10 a 13 kwietnia w Weronie

nas szlakiem od winnicy do winiarni, od gaju
oliwnego do olejarni, od browaru do kufla.
Wystawa poświęcona jest technologii uprawy winorośli, oliwek, a także produkcji win,
oliwy i piwa. Znajdziecie tu: szkółki winnic
i gajów oliwnych, maszyny i sprzęt do zbioru
i produkcji, butelkowania i pakowania, beczki,
kadzie, etykiety, korki, butelki, zaawansowane
usługi informatyczne i logistyczne. Po sukcesie edycji 2019 powraca Vinitaly Design –
hala dedykowana produktom i akcesoriom
uzupełniającym ofertę związaną z promocją
wina i jego kosztowaniem: od przedmiotów
służących do degustacji po meble do piwnic,
winiarni i restauracji, a także spersonalizowane opakowania i upominki. Mieści się
w nowej Strefie H o powierzchni 12 tys. m2.
Dla miłośników wina spoza branży Vinitaly
przygotowało w centrum Werony event: Vinitaly & the City.
MIĘDZYNARODOWA MISJA
VINITALY

Centrum wystawiennicze w Veronie jest znów gotowe na najbardziej
prestiżowe wydarzenie w świecie wina. Od 10 do 13 kwietnia 2022
zgromadzi się tu ponad 4000 wystawców i gości, którzy – jak nigdy –
potrzebują nowego otwarcia w branży winiarskiej. Vinitaly to nie tylko targi
– to także przedsięwzięcie integrujące przez cały rok międzynarodowe
inicjatywy branżowe na platformie “VinitalyPlus on-line”. Vinitaly zawsze
odgrywało kluczową rolę w rozwijaniu relacji B2B organizując degustacje,
konferencje, gale i tworząc analizy rynkowe.
NAJCIEKAWSZE WYDARZENIA
W PROGRAMIE VINITALY 2022

Miksologia, czyli cztery dni masterclassów
z udziałem najzdolniejszych i wyznaczających
trendy barmanów. Wybrani barmani z całych
Włoch będą rywalizować w konkursie na autorskie koktajle. Najlepsi zmierzą się w finałowej sesji na żywo w środę 13 kwietnia. Micro
Mega Wines – Micro Size, Mega Quality to
nowa inicjatywa Vinitaly zorganizowana we
współpracy z Ianem D’Agatą, znanym autorem książek i jednym z czołowych propagatorów włoskich win na świecie. Przestrzeń
ta dedykowana jest niewielkim producentom, którzy z pasją skupiają się na ochronie
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autochtonicznych odmian winorośli oraz ich
uprawie w bardzo trudnych warunkach. Vinitalia Bio będzie ciekawą prezentacją certyfikowanych win ekologicznych z Włoch i z zagranicy, wzbogaconą o degustacje komentowane
i ekosklep. Goście z zagranicy pojawią się
w tzw. Hali Międzynarodowej i zaprezentują wina i alkohole z Austrii, Słowenii, Serbii,
Turcji, Chorwacji, Argentyny, Francji, RPA,
Hiszpanii, Wenezueli, Mołdawii, Chile, Peru,
Santo Domingo, Stanów Zjednoczonych Królestwa, Macedonii i Libanu. The DoctorWine
Selection to branżowa impreza degustacyjna
zorganizowana we współpracy z dziennikarzem Daniele Cernilli, znanym również jako
Doctor Wine. Wystawa Enolitech poprowadzi

Inne propozycje to wydarzenia o zasięgu międzynarodowym: OperaWine (we współpracy
z magazynem “Wine Spectator”), przystanki
Vinitaly na całym świecie (USA, Rosja) oraz
nowe otwarcie znanych już wydarzeń: Wine2Asia (Shenzhen, Chiny) i Wine South America (Bento Gonçalves, Brazylia). Ponadto
kursy dla profesjonalistów organizowane
przez VIA–Vinitaly International Academy
oraz prezentacje dla HORECA przygotowane
z marką Bellavita Expo.
W 2017 roku zadebiutował nowy międzynarodowy przewodnik „5 Star Wines
– The Book” – pomyślany jako skuteczne
narzędzie biznesowe i prawdziwa dźwignia marketingowa dla firm, a także Wine
Without Walls – sekcja 5StarWines poświęcona certyfikowanym winom ekologicznym,
biodynamicznym i z certyfikatami zrównoważonego rozwoju. Dane dotyczące win
w „5StarWines – The Book” będą również
dostępne w aplikacji Vinitaly, z której korzystają najważniejsi zagraniczni nabywcy.◆
Bilety do zakupienia po rejestracji dokonanej
do 25 marca 2022: www.mz-consulting.org
Więcej informacji:
tel. 00386 1 750 94 90,
www.mz-consulting.org,
info@mz-consulting.org
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