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NEMZETI STANDJÁRA 

ProWein 2023 
A VILÁG ELSŐ SZÁMÚ BOR- ÉS SZESZESITAL SZAKVÁSÁRA

MESSE DÜSSELDORF, 2023. MÁRCIUS 19-21.

ÁTTEKINTÉS

A ProWein Düsseldorf a világ legjelentősebb borászati szakkiállítása, melyen 2022-ben 
62 ország 5726 kiállítója vett részt, 38 ezer szakmai látogatóval a világ minden pontjáról. 
A 2023-ban megrendezésre kerülő 27. ProWein Düsseldorf borkiállításon Magyarország 
ismételten részt vesz kiállítóként, követve ezzel az elmúlt évek hagyományait.

KÖZÖSSÉGI MAGYAR RÉSZVÉTEL

Hazánk egy 338 m2-es standon képviselteti magát, a 12. számú pavilonban, D20 stand- 
helyen, a WINES OF HUNGARY - PERSONALLY közösségi márka arculati elemeinek 
megjelenítésével. A standon lehetőséget biztosítunk magyar borászatok bemutatkozására, 
információszolgáltatásra és tárgyalások lebonyolítására.

2023-ban is szervezünk a borszakma nemzetközileg elismert képviselőinek részvételével 
mesterkurzusokat, melyek keretében kiváló minőségű borokon keresztül mutatjuk be a 
szakértők és kereskedők számára Magyarország változatos borkínálatát.



KIÁLLÍTÓKÉNT VALÓ MEGJELENÉS TELJES PULTON A MAGYAR KÖZÖSSÉGI STANDON:  
790.000 FORINT+ ÁFA, AMELY TARTALMAZZA A VÁSÁRIGAZGATÓSÁG FELÉ 
KÖTELEZŐEN FIZETENDŐ TÁRSKIÁLLÍTÓI REGISZTRÁCIÓS DÍJAT (340 EURO).

Tartalmazza: 

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

• a funkcionális standberendezést: önálló, tárgyalásra és borbemutatásra is alkalmas
információs pult, két bárszék, közösségi tárgyalótéren tárgyalóasztal használati lehető- 
ség, 24 palackos kompresszoros borhűtő használata, amely a pultban kerül elhelyezésre

• külső konténer használatát és a stand-raktárban polcfelület használatát

• logó és cégfelirat elhelyezését az installáción egységes betűtípussal

• standkatalógusban való megjelenést, névvel, elérhetőséggel és termékkategória meg-
jelöléssel,

• illetve központi katalógusbeiktatást

• vezeték nélküli internet használatát, a standon rendelkezésre álló badge scannerekből
nyert adatbázis használatát

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

• teljeskörű szervezést (építést, üzemeltetést és bontást) és koordinálást az Agrármarke-
ting Centrum Nonprofit Kft. felelős munkatársai által a kiállítás nyitása előtti szakaszban
és a kiállítás üzemelése alatt a helyszínen

• a Wines of Hungary- Personally közösségi márka kommunikációs csatornáin keresztül
(honlap, hírlevél, Facebook, sajtóközlemény) tájékoztatást biztosítunk a kiállítási megje-
lenésről és szakmai programokról,

• továbbá egy célzott szakmai tartalommal rendelkező honlapot üzemeltetünk a kiállítási
megjelenésről: dusseldorf.hungaryatprowein.com (borászatok bemutatkozása, szakmai

programok leírása és regisztrációs felülete)

• áruszállítás költségeit (max. 6 karton/borászat, ezen felül a mesterkurzus és a Prowein
Forum borai)

Nem tartalmazza:

• a céges képviselő(k) kiutazási és szállás költségeit.

RÉSZVÉTELI LEHETŐSÉG

dusseldorf.hungaryatprowein.com


12-es csarnok 12/D20-as standhely

A MAGYAR KÖZÖSSÉGI STAND ELHELYEZKEDÉSE

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2023. JANUÁR 5.

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

Amennyiben a kiállítást a szervezők más időpontra helyezik át vagy eltörlik, az Agrár- 
marketing Centrum Nonprofit Kft. a részvételi díj teljes összegét visszafizeti a kiállító részére.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

Czakó Alexandra 
Mobil: +36 20 463 4973
E-mail: czako.alexandra@amc.hu

Jármai – Németh Alíz
Mobil: +36 20 911 7006
E-mail: nemeth.aliz@amc.hu

czako.alexandra@amc.hu
czako.alexandra@amc.hu
nemeth.aliz@amc.hu

