TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 15. dubna 2014

Zájem o víno v Čechách stále roste – vinaři z celého světa se
sjedou do Prahy
Češi vypijí za rok přes čtvrt miliardy lahví vína. Průměrně se tak v Čechách za víno
utratí kolem 40 miliard korun ročně. Kvůli zvyšující se spotřebě hledají čeští vinaři nová
a zajímavá vína u zahraničních i domácích dodavatelů. Ti se letos již podvanácté sjedou
do Prahy na mezinárodní veletrh vína International Wine Show Prague. Českým
návštěvníkům na něm představí vína z celého světa přes 50 zahraničních a domácích
vinařství a distributorů vína. Akce proběhne za účasti světových odborníků a české
vinařské špičky v úterý 22. dubna 2014 v hotelu Hilton Prague.
„Od roku 2012 se v Čechách poptávka po víně díky poklesu spotřeby tvrdého alkoholu zvýšila
někde až o jednu třetinu. Vinotéky i obchody mají zájem o nové dodavatele a distributoři se
zase snaží o vstup na český vinařský trh. Loni na veletrh přišlo přes 500 českých vinařů, letos
jich zatím podle registrací čekáme kolem 600,“ řekl organizátor veletrhu Jindřich Daniel.
Celkem 50 zahraničních a domácích vinařů a distributorů přijede představit vína z Itálie,
Francie, Španělska, Německa, USA, Jižní Ameriky a dalších zemí. Letošní specialitou je
Masterclass Tasting makedonských vín vedený viceprezidentem Asociace sommelierů
ČR Ivo Dvořákem za účasti velvyslance Makedonské republiky v Praze. V rámci veletrhu
proběhne také 1. ročník mezinárodní soutěže vín I.W.S.P. Patronem a hlavním porotcem
bude držitel titulu Master of Wine Andreas Wickhoff.
International Wine Show Prague je mezinárodní veletrh vína pro profesionály. Koná se
dvakrát ročně v Praze a navštíví ho průměrně 500 českých vinařů a obchodníků. Představuje
největší český vinařský veletrh se zahraničními distributory vína a jednu z nejdůležitějších
vinařských akcí v České republice. Partnery 12. veletrhu jsou Intercool, italskedelikatesy.cz,
ShirazCode, Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze a Wines of Macedonia. Mediálními
partnery jsou Wine & Degustation a Beverage & Gastro.
Kontakt:
Ing. Lucie Finková – koordinátorka veletrhu
M.: +420 732 382 854, E.: finkova@iwsp.cz
I.W.S.P. www.iwsp.cz

POZNÁMKY PRO NOVINÁŘE
Materiály ke stažení: informační brožura k 12. veletrhu I.W.S.P.
fotografie z předchozích veletrhů
logo I.W.S.P.
Účast na veletrhu:

Akce se koná v konferenčních prostorách hotelu Hilton Prague
(Pobřežní 1, Praha 8) od 11 do 19 hod. Doporučujeme přijít ve 13, nebo
17 hod., kdy budou probíhat ochutnávky makedonských vín pod
vedením Ivo Dvořáka.
K bezplatnému vstupu na veletrh je nutná předchozí on-line registrace.

Akce pro novináře:

Pokud máte zájem o vstup zdarma do VIP Private Roomu
společnosti KapWein BOHEMIA (cena pro návštěvníky je 390 Kč),
kde bude probíhat soukromá degustace vybraných vín pod vedením
českých sommelierů, kontaktujte nás.
Nabízíme Vám zprostředkování rozhovorů s VIP hosty veletrhu:
- Ivo Dvořák, viceprezident Asociace sommelierů ČR
- J.E. Paskal Stojceski, velvyslanec Makedonské republiky v Praze

Spotřeba vína v ČR: 19,8 litrů / rok / osoba; 314 Kč / měsíc / osoba
= 208 098 000 litrů / rok / ČR = 277 464 000 lahví / rok / ČR
= 924 880 barikových sudů / rok / ČR (1 sud = 225 litrů)
= 3.768 Kč / rok / osoba = 39,6 mld. Kč / rok / ČR
(Zdroj výchozích údajů: spotřebitelský průzkum Vinařského fondu ČR 2012, průzkum
ČSÚ o spotřebě potravin 2012)

