Tisková zpráva, 5. listopad 2020

NOVÝ KALENDÁŘ PRO VINEXPOSIUM 2021
Vzhledem k vývoji pandemické situace a po konzultaci se zástupci odvětví, upravuje
Vinexposium svůj kalendář pro rok 2021. Veletrh Wine Paris & Vinexpo Paris se bude konat
v nových termínech 14. – 16. června 2021. WOW! Setkání mezinárodní komunity organických
vín, které obsahuje i dva dny obchodních schůzek, se také uskuteční v červnu. Veletrhy Vinexpo
New York, Vinexpo Hong Kong et Vinexpo Bordeaux jsou přesunuty na rok 2022.
Červen 2021 v Paříži bude vrcholem a silnou podporou hráčů v tomto oboru

S ohledem na současný kontext se ročník 2021 veletrhu Wine Paris & Vinexpo Paris, původně
plánovaný na únor, bude konat ve dnech 14. až 16. června 2021. Akce se bude i nadále konat
na výstavišti Paris Expo Porte de Versailles a představí řadu francouzských vinařských oblastí
a rozmanitou nabídku mezinárodních vinic. Součástí bude doprovodný program s obsahem
s vysokou přidanou hodnotou, určený na podporu profesionálů v rozvoji jejich činnosti.
Program bude dostupný před akcí, aby podpořil obchodní příležitosti.
Tento ročník bude také večer rezonovat ve všech pařížských obvodech v rámci
nezapomenutelného programu. „OFF DE WINE PARIS“ organizovaný nejinspirativnějšími
pařížskými restauratéry a originální nabídkou, která se točí kolem vína a jídla. Akce „INFINITE
NIGHT“, která zaměří pozornost na večery pořádané barmany po celém hlavním městě.
„Po konzultaci se všemi našimi partnery jsme přehodnotili náš kalendář akcí v roce 2021,
abychom zohlednili aktuální situaci a byli tak blíže potřebám odvětví. S novými termíny
veletrhu Wine Paris & Vinexpo Paris v červnu 2021 chceme zaručit úspěšnou akci jak z hlediska
podmínek organizace, tak z hlediska účasti. A protože spokojenost našich klientů je naší
prioritou, vytvořili jsme výjimečné podmínky, abychom jim pomohli v jejich podnikání,“
zdůrazňuje Rodolphe Lameyse, Generální ředitel společnosti Vinexposium.
„Pro nás je přesun veletrhu Wine Paris & Vinexpo Paris z únorového termínu na červnový
dobrou zprávou. Dnes všechny velké události bohužel závisí na vývoji vakcíny. Jsem si velmi
jistý, že se situace v červnu zlepší, a těším se, až se v té době znovu zúčastním Wine Paris &
Vinexpo Paris,“ komentuje Alexander Wendt, Manažer nákupu ve společnosti Wein & Vinos
Německo.
Vinexposium.Connect, rostoucí digitální program
Spuštění Vinexposium.Connect u příležitosti „Vinexpo Shanghai goes digital“ v říjnu bylo pro
mezinárodní společenství Vinexposium velmi atraktivní. Úspěch tohoto digitálního vydání

dokazuje jeho široký dosah k profesionálnímu publiku z Asie a zejména z Číny (díky speciální
propagaci v září a říjnu), také evropskému a americkému publiku.
Událost společnosti Vinexposium věnována nebalenému vínu, World Bulk Wine Exhibition, se
transformuje do digitální formy a stává se WBWE connect. Digitální verze se bude konat
23. listopadu – 4. prosince 2020 a stane se skutečnou platformou setkání mezi výrobci a
nákupčími z celého světa.
Vinexposium také pokračuje v rozvoji na Vinexposium.Connect s rychlým nárůstem řady
služeb a řešení zaměřených na podporu obchodní dynamiky oboru, jako doplněk k fyzickým
akcím.
„Současný kontext vyžaduje pro Vinexposium nový přístup. To vede k urychlení digitalizace
tak, aby bylo možné po celou dobu udržovat blízký vztah s profesionály oboru vinařství a
lihovin po celém světě. Nová digitální platforma Vinexposium.Connect je zákulisím k fyzickým
akcím skupiny na mezinárodní úrovni,“ upřesňuje Christophe Navarre, Předseda
představenstva společnosti Vinexposium.
Další témata, která nabídne Vinexposium.Connect budou k dispozici od prvního čtvrtletí roku
2021 a umožní odborníkům oboru vinařství a lihovin zůstat propojeni a těžit z bohatého a
rozmanitého obsahu, počínaje:
• „CEO Talks“ představí sérii rozhovorů s inspirativními CEO oboru, pohledy na současný
kontext a budoucí vyhlídky,
• Konference pořádaná FEVS nabídne debatu na téma „Export a Covid-19: jak mohou spolu
koexistovat?“,
• Budou představeny relace „e-commerce“, první z nich zahájí spol. Vivino, poté bude
následovat Millesima,
• Třetí část série webinářů „The New Normal“, které společně organizují institut IWSR a
Vinexposium, poskytne podrobnou a prozatím nepublikovanou analýzu dopadu současné
krize na trh,
• Nakonec budou v únoru uspořádány „tři speciální dny“, ozvěna akcí Vinexpo New York,
Wine Paris & Vinexpo Paris a Vinexpo Hong Kong, původně plánované v tomto měsíci.
Zaměří se na témata trhu, jeden den bude věnován USA, jeden den trhu evropskému a
jeden den se bude zabývat asijskými trhy.
Více informací na : vinexposium.com
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