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ProWine China 2019 verder op succeskoers
 Meer exposanten uit veel verschillende regio’s
 Groeiende interesse Chinese exposanten
 Uitbreiding van de vakbezoekersacquisitie in China
De aanmelding dit jaar van exposanten voor ProWine China (12 – 14
november 2019 in Shanghai), loopt op volle toeren. De huidige stand is
het vermelden waard: zo organiseert het Duits ministerie voor Voeding
en Landbouw (BMEL) samen met het Duitse Wijninstituut (DWI) zijn tot
nu toe grootste nationale deelname aan een beurs. Ook Oostenrijk met
Advantage Austria en Portugal met Wines of Portugal komen met
grotere landenpaviljoens. Voor het eerst is ook Consorzio Italia del Vino
met talrijke wijngoederen en ondernemingen van de partij. Ook Servië
en Bulgarije behoren tot de nieuwkomers op ProWine China en zijn met
eigen nationale stands aanwezig. Tegelijkertijd groeit ook het aantal
Chinese exposanten. Op de stand van UP-Chinese zijn dit jaar talrijke
producenten uit de wijnbouwgebieden van China verenigd. Daarnaast
staan opnieuw Les Grands Chais de France (GCF), Dalmacijavino,
Duca Di Salaparuta, WSET COFCO GreatWall en andere bekende
individuele exposanten op de deelnemerslijst.

ProWine China zal dit jaar echter niet alleen haar record qua totaal
aantal exposanten verbreken. Ook de interesse van de verschillende
herkomstregio’s is toegenomen. Naast de Chianti Classico en de Vino
Nobile di Montepulciano, twee van de toonaangevende wijnbouwregio’s
van Italië, zullen de Franse Inter Beaujolais en de Spaanse D.O.
Montsant hun debuut kennen met een regionale deelname.

ProWine China intensiveert de bezoekersacquisitie
Als lid van de ProWein World Family loopt ProWine China in vergelijking
met de andere wijnbeurzen op het Chinese vasteland op het gebied van
kwaliteit en kwantiteit van de internationale exposanten ver voorop.

Daarmee is zij het ideale platform voor Chinese vakbezoekers, die zich
uitgebreid over internationale wijnen en gedistilleerd willen informeren.
Op basis van de gestaag groeiende interesse in wijn en gedistilleerd in
China, heeft ProWine China haar activiteiten met het oog op
bezoekersacquisitie verder uitgebouwd. Het zwaartepunt ligt onder
andere op Noord-China, en dan met name Peking, Tianjin, Hebei, het
binnenland van Mongolië, Liaoning en Jilin. Bovendien start in augustus
een nieuwe ronde activiteiten in steden, die een bezoek aan de beurs
moeten stimuleren. Zo zijn er speciale masterclasses en dinner
evenings in meer dan 30 Chinese steden gepland, waaronder
Shenzhen, Guangzhou, Nanning, Kunming, Shenyang, Peking,
Qingdao, Xi’an, Chengdu, Changchun, Tianjin, Umukmqi en Hohhot.

ProWine China 2019 vindt van 12 tot en met 14 november in de hallen
W4 en W5 van het Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
in Shanghai plaats. Meer informatie over ProWine China is op het
internet te vinden op www.prowinechina.com.
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