To Another Great Year

BEZOEKERSINFORMATIE
13-15.03.2016
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PROWEIN: VOEDINGSBO DEM VOOR
INTERNATIONALE WIJNH ANDEL
Tijdens ProWein 2016 worden meer dan
52.000 geregistreerde vakbezoe
ekers uit de
hele wereld verwacht. Hierr ontmoeten
wijnexperts uit de handel, gastronomie
en hotellerie elkaar om zakken te doen
en contacten te onderhoud
uden. Deze
gecomprimeerde
knowhow van
de branche
is uniek.

97 %
van de vakbezoekers van
ProWein 2015 was tevreden

Wijnbergen vindt men niet in Düsseldorf –
echter wel een levendige wijnh
handel. Dat is

De wereld ontmoet elkaar op ProWein:

een van de redenen waarom ProWein
P
in de
internationale wijn- en gedisttilleerdhandel
een streepje voor heeft.
De cijfers van 2015 bevestige
en dat ProWein
zich in de afgelopen jaren tot dé vakbeurs
voor de wijn- en gedistille
eerdbranche heeft
ontwikkeld en daarin geen concurrentie
kent. Daarmee iss en blijft het de
toonaangevende
e beurs voor de markt;
nergens

and
nders

presenteren

6.000

exposanten
ten uit 50 landen de gehele
bandbr
dbreedte aan wijnen en gedistilleerd.

6.000
exposanten
uit 50
landen
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PROWEIN: TERROIR VOO R HET EDELE VOCHT UIT
ALLE WINDSTREKEN
ProWein is de onbetwiste vaste afspraak in
agenda’s van wijnprofessionals. Het
repertoire is hier onovertroffen: klassieke
wijnen naast exoten, grote wijnsoorten
naast vaten met kleinere hoeveelheden,
aperitieven naast digestieven – het aanbod
is net zo afwisselend als de wijnteelt zelf.
Alle denkbare druivensoorten en cuvées uit
meer dan 50 landen volgen elkaar op.

Vanuit passie en vakkennis presenteren
exposanten en wijnboeren de nieuwe
jaargangen, nodigen bezoekers uit voor
individuele proeverijen, bieden hen een
kijkje in de rijke wereld van de wijnbouw en
tonen de nieuwste trends van de branche.
Internationale distillateurs zorgen
en voor
een geweldige barcultuur doordatt ze
hoogwaardige sterke dranken op bijzondere
wijze presenteren. De bandbreedte aan
edele en wereldwijd populaire blends reikt
van Armagnac tot Zwetschengeist.

Uiteraard is ProWein ook het platform voor
befaamde ecologisch producerende wijnlanderijen en alle relevante organisaties
voor biologische predicaten die hun op
milieuvriendelijke wijze geproduceerde
wijnen presenteren.
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PROWEIN: KEUR AAN
LEKKERNIJEN
Het ProWein Forum – een centraal podium
voor informatieve presentaties, complexe
voordrachten en proeverijen- is een populair trefpunt voor alle wijnexperts met dorst
naar kennis.

De FIZZZ Lounge nodigt bezoekers in hal 12
uit voor inspirerende cocktail-innovaties
met verbluffende smaakdimensies.

Bij de speciale tentoonstelling same but
different gaat het er creatief aan toe: hier
staan innovatieve marketingmethodes die
in positieve zin ‘anders zijn’ centraal.
Het begeleidende vakprogramma van de
beurs omvat rond de 500 informatieve, interessante vakseminars en leuke events en is
zowel voor bijscholing als voor verrassingsmomenten geschikt.
Talrijke proeverijen
proev
lokken bezoekers met
uiteenlopende thema’s
the
rond eersteklas,
deels meervoudig onde
nderscheiden wijnen
van overal ter wereld.
De stijlvol ontworpen Champagn
gne Lounge
zet met circa 25 traditionele champa
pagnehuizen en meer dan 60 soorten prikkelend
de accenten. Op nog eens 1000 m2 worden 150
1
overige champagnemerken gepresenteerd.
d.

Alle evenementen vanaf februari 2016 op
www.prowein.com/events
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PROWEIN:
DUIDELIJK GESTRUCTUR EERD
Overzee
Griekenland
Spanje
Portugal
Frankrijk
Duitsland
Italië
Europa
Oostenrijk
Gedistilleerd

ProWein Forum
Proeverijzone
Same but different
Champagne Lounge

Exposanten en wijnboerren presenteren gedurende drie dagen in negen hallen hun
omvangrijke portfolio. Da
ankzij de ideale halindeling en de perfecte beursorganisatie
b
is
de oriëntatie kinderspell.

De interactieve
hallenplattegrond op
www.prowein.com/2410
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PROWEIN:
PROFESSIONALS
ONDER ELKAAR
Door de strikte vakbezoekerslegitimatie wordt ProWein
door een hoogwaardig vakpubliek bezocht. Aan de beurs
kunnen uitsluitend bezoekers uit de volgende branches
deelnemen:

Detailhandel
Vakhandel voor wijn, sekt en gedistilleerd

ProWein: ook in Azië populair
ProWein – een succesconcept! Het concept
heeft enige tijd geleden ook het Aziatische
continent bereikt. ProWine China in Shanghai stimuleert sinds 2013 jaarlijks de markt in
het Verre Oosten. Maar daar blijft het niet bij:
van 12 tot en met 15 april 2016 viert ProWein
Asia haar debuut in Singapore.

Levensmiddelenwinkels
Drankcentrales
Biologische winkels / supermarkten
Duty-free-shops
Postorderbedrijven

Groothandel en
internationale handel
Groothandel voor wijn, sekt en gedistilleerd
Import / export
Handelsbemiddeling voor wijn, sekt
en gedistilleerd

Gastronomie
Restaurants, eetgelegenheden, cafés, bars
ASIA

CHINA

12-15.04.2016

08-10.11.2016

Singapore

Shanghai, China

Hotellerie
Centrale keukens, bedrijfscatering
Systeemgastronomie
Catering en partyservice

www.prowein-world.com

Diverse
Vakgerelateerde organisaties en instituten

PROWEIN: SERVICE
DIE WAT OPLEVERT
Met de aanschaf van een eTicket in onze Online-Shop
genieten onze bezoekers van talrijke voordelen:
Goedkopere voorverkoopprijs
Directe toegang tot de beurs zonder wachttijden bij de
kassa
Gratis gebruik van het openbaar vervoer van de VRR
(categorie D, regio Zuid, DB-treinen 2e klas en zonder
toeslag)

Bestel uw eTicket op
www.prowein.com/ticket2
Op www.prowein.com vindt u talrijke tools en handige

Reeds geregistreerde vakbezoekers

adressen voor een professionele en individuele beursplan-

krijgen tot en met februari 2016 automatisch hun

ning. Daarmee kan een bezoek aan ProWein doelgericht

persoonlijke inloggegevens waarmee direct een eTicket

en efficiënt worden voorbereid:

kan worden aangeschaft.

Nog
og niet
n geregistreerde vakbezoekers
registreren
n zich
zic eerst op www.prowein.com/ticket2.
Vervolgens ontvan
angen zij hun persoonlijke inloggegevens
waarmee een eTicket
et kan
k worden aangeschaft.

Meer informatie op
www.prowein.com/ticket2
Onze Online Shop is vanaf november
2015 geopend

ProWein in één overzicht
Exposanten- en productenzoekmachine
Nieuws
Matchmaking als contactbeurs
MyOrganizer/MyCatalog
ProWein-app

Het eerste adres voor
informatie en service rond
ProWein:
www.prowein.com/visit
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PROWEIN: DE
PERFECTE O
OMGEVING

Met haar mooie Altstadt, de moderne architectuur, het
aantrekkelijke cultuurprogramma en last but not least de
geweldige gastronomie heeft de stad ook na afloop van
de beurs veel te bieden.

Düsseldorf is een van ’s werelds belangrijkste beurslocaties en herbergt 24 internationale toonaangevende beur-

Vooral tijdens ProWein bevindt heel Düsseldorf zich op

zen, waaronder ProWein. In het centrum van een van de

een andere culinaire ster. Veel restauranteigenaren
aren en

meest sterke economische regio’s biedt de metropool aan

wijnhandelaren grijpen de gelegenheid aan
an om
o zowel de

de Rijn alles wat een internationale beursbezoeker zich

lokale als ook de internationale gaste
sten overdadig te ver-

kan wensen:

wennen: in de vorm van bijzond
ndere proeverijen of uitge-

Vliegveld en treinstation in de buurt van de beurs

breide wijnmenu’s grijpen
n zij
z het motto ‘ProWein goes

Een ruime keuze aan hotels in alle categorieën

City’ met beide handen aan.
a
Zo zijn er talloze mogelijkhe-

Ideale infrastructuur

den om een succesvo
volle beursdag genietend af te sluiten.

Korte afstanden van de beurs naar het centrum

Hotelarrangementen:
Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH
Tel.: +49 (0)211/17202-839
business.duesseldorf-tourismus.de/prowein
Treintickets:
www.nsinternational.nl

Details op
www.prowein-goes-city.de

FEITEN EN CIJFERS
Tijd en plaats:
Looptijd: 13–15.03.2016
Nieuwe openingstijden: dagelijks van 10–19 uur
Hallen: 9–17
Beursterrein Düsseldorf
Ingangen Noord, Zuid/hal 17 en Oost

Tickets en catalogus:
Dagkaart: 45 €
Dagkaart in de online voorverkoop: 30 €
Dagkaarten en catalogus in de online voorverkoop: 40 €
Doorlopende kaart: 70 €
Doorlopende kaart in de online voorverkoop: 55 €
Doorlopende kaart en catalogus in de online voorverkoop: 65 €
Catalogus in de online voorverkoop: 17 €

Online-voorverkoop:
www.prowein.com/ticket2

Catalogus:
U ontvangt de catalogus met toeslag van de verzendkosten bij:
A. Sutter Fair Business GmbH
Tel.: +49 (0)201/8316-228
Fax: +49 (0)201/8316-229
E-mail: katalogorder@sutter.de

Hotline:
+49 (0)211/4560-7613

Hotelarrangementen
Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH
Tel.: +49 (0)211/17 202-839
business.duesseldorf-tourismus.de/prowein
Treininformatie hogesnelheidstrein ICE
www.nsinternational.nl

Messe Düsseldorf GmbH
P.O. Box 10 10 06 _ 40001 Düsseldorf _ Germany
Tel. + 49 (0)2 11/45 60-01 _ Fax + 49 (0)2 11/45 60-6 68

www.messe-duesseldorf.de

