TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 12. 5. 2017
DRUHÝ IWSP VELETRH PRO ROK 2017 SE KONÁ 11. ŘÍJNA
V pořadí 19. mezinárodní veletrh vín pro profesionály International Wine Show Prague, který se koná vždy na
jaře a na podzim v Hilton hotel Prague, oznamuje datum podzimního termínu 11. října 2017.
V roce 2017 uspořádalo IWSP jako již tradičně jarní veletrh, který proběhl 6. dubna a vytvořil atmosféru vhodnou
pro profesionální prezentaci vinařství a výměnu obchodních kontaktů pro český trh. Akce se zúčastnilo nad 650
návštěvníků z řad odborné veřejnosti, importérů, distributorů, MO, VO, HoReCa a specializovaných prodejců,
kteří mohli ochutnat vína od 75 vystavovatelů z celkem 11 zemí.
Dalším užitečným bodem veletrhu jsou master class doprovodné programy. První byl veden odbornou
předsedkyní 18. IWSP Romanou Echensperger MW, která představila 16 prémiových vín z německých členských
vinařství nejstarší německé vinařské asociace VDP.Die Prädikatsweingüter. Další řízená degustace pod vedením
Justina Knocka MW byla zaměřena na vína z Kalifornie, konkrétně na Chardonnay a Zinfandel. Poslední master
class patřila italskému world-class sommelierovi Lucovi Gardinimu, ten představil vlastní výběr
nezapomenutelných italských vín ze sklepů, jejichž širší nabídku návštěvníci poznávali také u vystavovatelských
stolků.
19. veletrhu International Wine Show Prague proběhne opět v exkluzivním prostředí hotelu Hilton Prague, a to
11. října 2017.
Návštěvníky bude čekat opět široká prezentace vín zahraničních a tuzemských vinařství a zajímavé doprovodné
programy master class s edukativní optikou na nové trendy vinařského světa.
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International Wine Show Prague je mezinárodní veletrh vína pro profesionály z oblasti vinařského průmyslu. Je pořádán
dvakrát ročně v Praze a průměrně jej navštíví nad 700 českých obchodníků a zástupců HORECA. Představuje největší český
vinařský veletrh se zastoupením zahraničních distributorů vína a jednu z nejvýznamnějších B2B vinařských akcí v České
republice. Veletrh IWSP je trvale podporovanou akcí Vinařského fondu ČR.

