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ÁTTEKINTÉS

Májusban, Prágában kerül sor a 6. Wine Prague nemzetközi borvásárra, amely a szak-
mai közönséget célozza meg és új vásárlókat vonz a cseh piacra. A kiállítás nemcsak 
Csehországból, hanem az aktív promóciónak köszönhetően a környező országokból  
érkezőknek is piacot nyit a kereskedelem és a gasztronómia területén. A kiállításon részt 
vevő, kiemelkedő minőséget képviselő borászatok kóstolókat, termékbemutatókat tarta-
nak a kereskedők, éttermek, sommelier-k, gyűjtők számára.

A Wine Prague, Közép- és Kelet-Európa egyik legnagyobb borvására, évről évre növekvő  
számú kiállítóval és látogatóval.

A kiállítás nemzetközi elismertségét jelzi, hogy legutóbb, 2019-ben 192 kiállító, közülük 12 
ország 45 kiállítója vett részt. Az esemény több, mint 8 ezer szakmai látogatót vonzott.

A vásárpartner WINE & Degustation magazin és további médiák széleskörű támogatása 
biztosítja a kiállítók bemutatását és a látogatók tájékozódását.

Wine Prague 2022 pavilonkiosztása  - A magyar közösségi stand helye – HALL 2, B szektor 



KÖZÖSSÉGI MAGYAR RÉSZVÉTEL

RÉSZVÉTELI LEHETŐSÉGEK

Prága a közelmúltban számos sikeres borkóstoló, legendás borok és pincészetek bemutatásának 
helyszíne volt.

Az Agrármarketing Centrum 100 nm-es közösségi standon szervezi meg a magyar közösségi 
megjelenést. A magyar stand  a 2. számú pavilon, „B” szektorban kerül kialakításra, a WINES 
OF HUNGARY - PERSONALLY közösségi márka arculati elemeinek megjelenítésével. A standon 
lehetőséget biztosítunk kb. 10 magyar borászat bemutatkozására, információszolgáltatásra és 
tárgyalások lebonyolítására.

A standon a kiállítás teljes nyitvatartási ideje alatt vezetett borkóstolókat tervezünk tartani  
a borszakma képviselőinek, neves sommelier előadóval. Bemutatjuk a kiváló minőségű borokon 
keresztül Magyarország borkínálatának széles skáláját. 

Az Agrármarketing Centrum 2022-re a következő típusú megjelenést biztosítja a Wines of Hungary 
– Personally közösségi standon való részvételre:

KÖZÖSSÉGI KIÁLLÍTÓKÉNT VALÓ MEGJELENÉS TELJES PULTON:  
180.000 FORINT + ÁFA, AMELY TARTALMAZZA A VÁSÁRIGAZGATÓSÁG FELÉ KÖTELEZŐEN 
FIZETENDŐ TÁRSKIÁLLÍTÓI REGISZTRÁCIÓS DÍJAT. 

Tartalmazza: 

• a közösségi stand elveivel egyező, minden kiállító részére egységes standrészt

• a funkcionális standberendezést: önálló, tárgyalásra is alkalmas információs pult, 100 cm-es,  
2 (bár) szék

• közösségi tárgyalótéren tárgyalóasztal használati lehetőséget (megosztva)

• saját, 24 palackos kompresszoros borhűtő használatát, mely a pultban kerül elhelyezésre

• a pultok frontjába palack kihelyezési lehetőséget,

• kóstoltatáshoz szükséges pohár és jég

• cégfelirat elhelyezését az installáción egységes betűtípussal

• a vezeték nélküli internet használatát 

• alap standellátmányt (kávé, tea, üdítő, ásványvíz)

• standkatalógusban való megjelenést, névvel, elérhetőséggel és termékkategória megjelöléssel, 
illetve központi katalógusbeiktatást

• építést, üzemeltetést és bontást

• modern, jól látható „MAGYARORSZÁG” feliratot, mely megkönnyíti a magyar stand megtalálását

• teljes körű szervezést és koordinálást az AMC felelős munkatársa által a kiállítás nyitása előtti 
szakaszban és a kiállítás üzemelése alatt a helyszínen is

• az AMC összes kommunikációs csatornáin keresztül (honlap, hírlevél, Facebook, sajtóközlemény)  
tájékoztatást biztosítunk a kiállítási megjelenésről és szakmai programokról,

• továbbá egy célzott szakmai tartalommal rendelkező honlap üzemeltetése a kiállítási megjele-
nésről: www.hunwinebusiness.com (borászatok bemutatkozása, szakmai programok leírása 
és regisztrációja)



Nem tartalmazza: 

• a céges képviselő(k) kiutazási, szállás-és az áruszállítási költségeit.

A magyar közösségi stand előzetes látványterve (informatív jelleggel)

JELENTKEZÉS

Jelentkezési határidő: 2022. április 10.

Jelentkezés módja:
A csatolt, elektronikusan kitöltött jelentkezési lap elküldésével az urban.jozsef@amc.hu e-mail címre.
Jelentkezésük csak visszaigazolás után tekinthető elfogadottnak. 

Borszakmai kérdésekben a kapcsolattartó: Jármai-Németh Alíz, e-mail: nemeth.aliz@amc.hu

Amennyiben a kiállítást a szervezők más időpontra helyezik át vagy eltörlik, az AMC a részvételi 
díj teljes összegét visszafizeti a kiállító részére.
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