ProWine in São Paulo breidt het ProWein World
Portfolio uit
De ProWein World-familie breidt haar internationale spectrum uit. Naast
Düsseldorf, Shanghai, Singapore en Hongkong, start Messe Düsseldorf nu
met een nieuwe vakbeurs, toegesneden op de markt van Latijns-Amerika –
de ProWine in São Paulo. De nieuw toegevoegde beurs is net als andere
evenementen van de ProWein-familie een pure vakbeurs en dient als
centrum voor het gehele Latijns-Amerikaanse gebied. ProWine in São
Paulo wordt in samenwerking met de partner Emme Brasil, de buitenlandse
vertegenwoordiging van Messe Düsseldorf in Brazilië, en de uitgeverij Inner
Group, die onder meer het gerenommeerde wijnvaktijdschrift Adega
uitgeeft, georganiseerd. Erhard Wienkamp, directeur van Messe Düsseldorf
GmbH, ziet goede mogelijkheden voor een professionele B2B-beurs ‘made
by ProWein’ in Brazilië: “De Latijns-Amerikaanse markt is echt rijp voor een
vakbeurs van ProWein-formaat. We hebben met Emme Brasil en Inner
Group twee zeer competente partners, die uitstekend op de hoogte zijn van
wat er binnen de markt speelt en over een sterk netwerk beschikken.

ProWine in São Paulo zal voor de eerste keer van 20 tot en met 22 oktober
2020 in het Transamerica Expo Center plaatsvinden. Ze lost daarmee
Provino af, die al een keer in oktober 2019 in São Paulo heeft
plaatsgevonden en toen ook door Emme Brasil en Inner Group werd
georganiseerd. Met rond de 2.600 vakbezoekers uit de handel en
gastronomie, meer dan 100 journalisten en meer dan 200 brands, was de
respons heel hoog. “De interesse in Provino heeft duidelijk aangetoond,
hoe groot de behoefte aan een eigen, professionele vakbeurs in Brazilië is,”
aldus Malu Sevieri, General Manager van Emme Brasil.

Ook Christian Burgos, CEO en publisher bij Inner Group, ziet vooral door
de huidige ontwikkelingen in de markt goede kansen: “Het thema wijn wordt
in Brazilië steeds belangrijker. Hoewel de wijngaarden de afgelopen jaren
sterk in omvang zijn toegenomen, lukt het niet, om de binnenlandse
consumptie met Braziliaanse wijnen af te dekken. Geen wonder, dat landen
als Portugal, Spanje en Portugal, maar ook Zuid-Amerikaanse buren als
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Chili en Argentinië het land al geruime tijd als potentiële wijnmarkt intensief
promoten.”

Op de eerste ProWine in São Paulo worden rond de 100 internationale
wijnproducenten en aanbieders van gedistilleerd verwacht. De eerste
aanmeldingen zijn al binnen, onder meer van grote importeurs zoals World
Wine, La Pastina en Cantu, maar ook van Wines of Argentina en Vinhos do
Tejo uit Portugal. Een groot aanbod van seminars completeert de
presentatie van wijnen en gedistilleerd.

Tip voor de redacties:
hoge resolutie beeldmateriaal van ProWein vindt u in onze databank onder
het tabblad ‘For Press’ op www.prowein.com.
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