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KI AZ ESEMÉNY SZERVEZŐJE?

A Hungarian Wine Summit kiállítás szervezője 
az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. 

MIÉRT ÉRDEMES RÉSZT VENNI  
A HUNGARIAN WINE SUMMIT KIÁLLÍTÁSON?

Az Agrármarketing Centrum 2022. március 22. és 24. között első alka-
lommal szervezi meg hagyományteremtő céllal nagyszabású, nemzetközi 
szakmai közönséget vonzó rendezvényét, a Hungarian Wine Summitot 
a SIRHA kiállításhoz kapcsolódva. A  Hungexpo A pavilonjában mintegy 
800 négyzetméteren borászati kiállítóteret alakítunk ki, reprezentálva ha-
zánk hat borrégióját. A kóstoltatás mellett a kiállítóknak lehetőségük nyílik 
a borok palackos értékesítésére és üzleti kapcsolatok kialakítására.

A szakmai kiállításon a borászatokat borrégiók szerint helyezzük el, így a 
látogatók teljes képet kapnak Magyarország borászatáról, a rendezvény 
mesterkurzusaival pedig egy-egy fontosabb bort vagy borstílust ismerhet-
nek meg mélyebben. A Hungarian Wine Summit célja, hogy reprezentatív 
képet nyújtson Magyarország változatos borkínálatáról, és Magyarország 
pozícióját emelje a világ bortérképén.

A rendezvény a magyar borexport szempontjából jelentős európai 
országok szakmai közönségét szólítja meg: érkeznek szakemberek az 
Egyesült Királyságból, a V4-országokból, Németországból, a Skandináv 
országokból, a Benelux államokból és a Baltikumból.

A rendezvényre a nemzetközi borszakma képviselőit hívtuk meg: 
borszakírókat, borkereskedőket, borbeszerzőket, importőröket, 
disztribútorokat, sommelier-ket (köztük Master Sommelier-ket), illetve 
véleményformáló Master of Wine szakértőket. 

A szakkiállításon közel 150 befolyásos külföldi szakember kóstolja majd a 
kiállított borokat – ilyen nagy számú nemzetközi szakértőt még egyetlen 
hazai rendezvény sem látott vendégül. A külföldi szakmai vendégeken kí-
vül természetesen a hazai borszakma fontos képviselői is jelen lesznek. 
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HOGYAN TUDOK JELENTKEZNI?

Részvételi díj: 149.900 forint + ÁFA
A jelentkezési lapok kitöltésének és beküldésének határideje: 2022. február 
25. Jelentkezés módja: a csatolt jelentkezési lapot kitöltve kérjük 
elküldeni a  lukacs.zsuzsa@amc.hu címre.

MIT TARTALMAZ A RÉSZVÉTELI DÍJ?

● regisztrációs díj
● 1 db kiállítói pult régiós elrendezésben
● 1 db tárgyalóasztal 4 db székkel
● frízfelirat
● közös raktárhasználat
● jég és kóstolópohár folyamatosan cserélve
● 1 db kiállítói parkolóbérlet

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Részletes információkért, valamint a jelentkezéshez szükséges egyéb dokumentumok (Ki-
állítói Szolgáltatási Kézikönyv, Árucsoport lista, Térkép, Hungexpo Üzemelési és Működé-
si Szabályzat, ÁSZF, Adatkezelési Tájékoztató) megismeréséhez kérjük látogasson el a  
www.hungarianwinesummit.com weboldalra.

Ha kérdése van, forduljon bizalommal a kiállítás szervezőjéhez, az Agrármarketing Centrumhoz:
Lukács Zsuzsa – lukacs.zsuzsa@amc.hu, telefon: +36 30 278 6632
Jármai-Németh Alíz – nemeth.aliz@amc.hu, telefon: +36 20 911 7006

Bízunk benne, hogy Önt is kiállítóként üdvözölhetjük a Hungarian Wine Summit 2022 kiállításon!
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