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TO ANOTHER

TWENTY-FIVE
GREAT YEARS
Van wijnbouwbeurs tot wereldwijde trendbarometer:
toen in 1994 de eerste ProWein haar deuren opende, had
niemand een vermoeden hoe snel de beurs zich zou ontwikkelen. Vanaf het begin was de beurs gericht op een
geconcentreerde werksfeer voor het leggen en onderhouden van zakelijke contacten. Het lukte ProWein om
met deze duidelijke opstelling het vertrouwen van steeds
meer branchedeelnemers te winnen. Vandaag de dag
treft u een aanbod dat met geen enkele andere wijnbeurs
kan worden vergeleken. Alle belangrijke en opkomende
wijnbouwgebieden presenteren zich in Düsseldorf. Vier
samen met ons 25 jaar ProWein.

6.873
EXPOSANTEN UIT 64 LANDEN
Bron:

-Research 2018
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96 %
van de vakbezoekers hebben hun doelen
op de ProWein 2018 gerealiseerd en
waren tevreden met het resultaat.
Bron:

-Research 2018

EEN COMPLEET
OVERZICHT
ProWein is het belangrijkste internationale communicatie- en orderplatform voor wijn en gedistilleerd. Meer dan
6.800 exposanten uit meer dan 60 landen presenteren
hun portfolio. De kwaliteit en veelzijdigheid van het aanbod op ProWein zijn ongeëvenaard en perfect, om op
maat gemaakte assortimenten wijn en gedestilleerd te
ontwikkelen en verder uit te bouwen. Tijdens seminars en
master classes profiteert u van de kennis van gerenommeerde experts – en verneemt alles over de actuele
trends in de markt.

DE CIJFERS VAN PROWEIN
6.873 exposanten
uit 64 landen
60.560 vakbezoekers
uit 133 verschillende landen
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ZORG VOOR EEN

GOEDE PLANNING
De speciale tentoonstellingen en seminars zijn de parels in
het reusachtige aanbod van de ProWein. Hier vindt u geconcentreerde informatie over belangrijke onderwerpen.
Bij „Organic Wines“ vindt u de gebundelde deskundigheid van de belangrijkste organisaties gecombineerd
met een eersteklas keuze aan bio-wijnen (hal 13).
40 wijnhuizen presenteren in de Champagne Lounge
meer dan 60 soorten en daaraan worden nog eens 150
merken uit de directe omgeving toegevoegd. Dat is
zelfs in de champagnewereld een unicum (hal 12).
Het ProWein Forum geeft unieke kennis door. Proeverijen en wijnbouwkundige seminars van exposanten
behandelen trends en resultaten van wetenschappelijk onderzoek (hal 10 en 13).
Met een verzameling van de best gekwalificeerde wijnen geeft de ProWein Tasting Area by MUNDUS VINI
een omvangrijk beeld van de concurrentie (hal 17).
Bij „Packaging & Design“ worden verpakkingsinnovaties getoond (hal 13).

Met de speciale tentoonstelling same but different creeert ProWein een eigen forum voor de producenten van
craft spirits, craft beer en cider. Onconventionele distilleerders en brouwers presenteren hun innovatieve producten in hal 7.0 aan het publiek. In de fizzz Lounge inspireren barkeepers de bezoekers met buitengewone
cocktailcreaties. Ook de craft beer-seminars zijn heel
geliefd in de scene.
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HET UNIEKE
SUCCESVERHAAL:

BUSINESS TO
BUSINESS ONLY
Op de ProWein zijn het uitsluitend professionals die elkaar hier treffen. Dat maakt de beurs zo effectief. Het concept van uitsluitend vakbezoekers aan de ProWein garandeert, dat men zich ongestoord op het zakendoen kan
concentreren. Al bij de legitimatie wordt zeker gesteld dat

97 %

de beurs blijft voorbehouden aan vakmensen uit handel en
horeca. De bezoekers uit de branches zijn prominente vakmensen met een uitgebreide beslissingsbevoegdheid.

van de vakbezoekers zouden

De grote meerderheid van de bezoekers realiseert die

de ProWein aanbevelen bij
hun collega’s

doelstellingen, die zij zich voor het bezoek aan de beurs
hebben gesteld. In de bezoekersenquête zien wij daarom
een grote mate van tevredenheid. Geen wonder dat de
branche de ProWein als vaste afspraak in de agenda heeft
genoteerd. 97 % van de vakbezoekers adviseren hun collega’s om een bezoek aan de ProWein te brengen.

Nieuw bezoekersrecord
aan de ProWein 2018

60.560
exposanten uit

133 landen.
Bron:

-Research 2018

DE BEZOEKERS KOMEN
HOOFDZAKELIJK UIT DEZE
BRANCHES:
detailhandel, groothandel en buitenlandse handel
import/export
gastronomie
hotelwezen
vakorganisaties
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ALLES

VOLGENS PLAN
Tien hallen zijn duidelijk gestructureerd en overzichtelijk
naar land van herkomst en regio’s ingedeeld. Ondanks
het grote aanbod behoudt u te allen tijde het overzicht.
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Een van de succesrecepten van de ProWein is de perfecte organisatie. Onder de link www.prowein.com/visit
vindt u de juiste tools om uw bezoek aan de beurs individueel te kunnen plannen:
Overzicht – ticketverkoop, hotels en alle belangrijke

7.0

13

ProWein Forum II

gegevens in een oogopslag

13

Packaging & Design

Exportguide – wie exporteert waarheen?

7.0

fizzz Lounge

9

Overzee

13, 14 Duitsland

Matchmaker – netwerken op zakelijk niveau

10

Spanje

15, 16 Italië

MyOrganizer – uw persoonlijke beursplanner

10

Portugal

15

Europa

ProWein-app – de complete exposantenindex met

10

ProWein Forum I

17

Oostenrijk

zoekfunctie voor producten

17

Griekenland

Newsflash – actuele ontwikkelingen rond de beurs

17

Tasting Area

Sociale media – in een rechtstreekse dialoog met u

by MUNDUS VINI

ProWein-magazin – artikelen over regio’s,

11, 12 Frankrijk
12

Gedistilleerd

12

Champagne Lounge

13

Organic Wines

ontwikkelingen, markten
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DE

SNELSTE WEG
NAAR DE PROWEIN
Sneller dan met een eTicket komt niemand naar de
ProWein. Maar de tijdwinst is niet het enige voordeel:
Online-boekers besparen geld: het eTicket wordt voor
een voordelige voorverkoopprijs aangeboden.
Bezoekers kunnen vanaf de eerste beursdag gratis
gebruik maken van het openbaar vervoer (VRR in
prijsklasse D, Regio Zuid; Deutsche Bahn 2e klasse in
toeslagvrije treinen). (VVR = Verkehrsverbund
Rhein-Ruhr).
U heeft zonder wachttijden aan de kassa direct
toegang tot de beurs.
Bestel uw eTicket

Na de eerste registratie ontvangen bezoekers in de daar-

op www.prowein.com/ticket2

opvolgende jaren tot februari automatisch hun persoon-

Onze online-shop is

lijke inloggegevens zodat zij rechtstreeks een eTicket

vanaf november 2018 geopend.

kunnen kopen.
Nog niet geregistreerde vakbezoekers moeten zich eerst
legitimeren op www.prowein.com/ticket2. Daarna
ontvangen zij hun persoonlijke inloggegevens voor hun
eTicket in de online-shop.

ALLEEN VOOR
VAKBEZOEKERS
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BEURSSTAD
VAN FORMAAT
Vliegveld – station – beurs – Altstadt, alle kerndoelen in
de beursstad Düsseldorf zijn met openbaar vervoer binnen een kwartier bereikbaar. De horeca- en uitgaansmogelijkheden in de stad zijn ongekend veelzijdig. In de Altstadt, de kraamkamer van de Düsseldorfer horeca, liggen
honderden bars en cafeetjes op loopafstand, van brouwerij/tapperij tot exclusieve club. Over de stad verspreid
zijn kwalitatief hoogwaardige horeca en eenmalige
eventlocaties te vinden – ideaal om na de beurs de dag
met onvergetelijke belevenissen af te sluiten.

PROWEIN

GOES CITY
Het succes van de beurs eindigt niet om 18:00 uur. Onder
de programmatische titel „ProWein goes City“ heeft de
beurs haar werkterrein tot ca. 60 locaties in de stad uitgebreid. Hier en op de talloze avondevenementen kiest
men in een ontspannen sfeer tussen proeverijen, kwalitatief hoogwaardige voorproefmenu's en bottle party’s. De
evenementen bieden de juiste kaders voor informatieve
gesprekken en nieuwe ontdekkingen.
Alle details vindt u op www.prowein-goes-city.de

Hotel- en reisarrangementen
Informatie over de stad en
rondleidingen:
Düsseldorf Tourismus GmbH
Tel.: +49 211 17202-839
business.duesseldorf-tourismus.de/
prowein
messe@duesseldorf-tourismus.de

DATA EN FEITEN
Tijd en plaats
Tijdstip:17-19-03-2019
Openingstijden: dagelijks van 9:00 tot 18:00 uur
Hallen: 7.0, 9-17
Düsseldorf, beursterrein,
Ingangen: noord, hal 17 en oost
Tickets en catalogus
Dagkaart: E 50,00
Dagkaart in online-voorverkoop: E 35,00
Dagkaart en catalogus in online-voorverkoop: E 58,00
Passe-partout: E 75,00
Passe-partout in online-voorverkoop: E 60,00
Passe-partout en catalogus in online-voorverkoop: E 83,00
Catalogus: E 30,00
Online-voorverkoop: www.prowein.com/ticket2
Catalogus
De catalogus kunt u met bijbetaling van verzendkosten aanvragen bij:
A. Sutter Fair Business GmbH, Tel.: +49 201 8316-228
E-mail: katalogorder@sutter.de

TICKET TO THE WORLD

12 - 14 november
2019
Shanghai, China

17 - 19 maart 2019
Düsseldorf, Germany

7 - 10 mei 2019
Hong Kong
31 maart - 3 april 2020
Singapore

Messe Düsseldorf GmbH
P.O. Box 10 10 06 _ 40001 Düsseldorf _ Germany
Tel. + 49 211 4560-01 _ Fax + 49 211 4560-668

www.messe-duesseldorf.de

