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IWSP podpořená účastí Master of Wine
Mezinárodní B2B prezentace vína International Wine Show Prague, která se konala 22. října 2015,
byla se 79 vystavovateli dlouho dopředu plně obsazena. Představila producenty ze Španělska,
Francie, Itálie, Německa, Rakouska, České republiky, Moldavska, Maďarska, Slovinska, Řecka, Kosova,
Argentiny a dalších zemí, kteří přijeli navázat nové obchodní kontakty. Návštěvnost zaznamenala také
rekordní čísla. 600 návštěvníků z řad odborné veřejnosti nebylo pouze z ČR, ale mezinárodní
zastoupení potvrdila účast obchodníků například ze Slovenska, Polska, Itálie nebo Chorvatska.
Celkově proběhly dvě doprovodné degustace v podobě Masterclass 16 producentů z Moldavské
republiky a dále horizontální degustace oranžových vín ze Slovinska. Obě degustace byly
profesionálně prezentované Master of Wine Christy Canterbury. I těmito prezentacemi potvrdila
IWSP pozici lídra na trhu v oblasti obchodu s vínem a již nyní se plánuje další velmi zajímavé obchodní
setkání na jaro 2016 (28.4.2016) s vynikajícím obsazením a hvězdnými hosty.
Moldavsko
–
„živá
legenda“
Moldavsko bylo s vysokým zastoupením 16 producentů druhou největší skupinou, která se 22. října
2015 přestavila v Praze. Masterclass pod odborným vedením MW Christy Canterbury z New Yorku
nabídl příležitost přiblížit top vína ze vzdáleného koutu Evropy. Známá expertka na jižní a východní
Evropu Christy Canterbury představila legendární vína z místních odrůd, stejně tak další vína s
chráněným zeměpisným označením původu. Prezentace začala obecným úvodem a přešla
v degustaci vybraných vzorků zahrnujících šumivá vín, suchá bílá a červená vína, dezertní vína a byla
zakončena ochutnávkou typických moldavských koňaků „divin“. Masterclass proběhl pod záštitou
Velvyslanectví Moldavska
a s osobní účastí Chargé d´Affaires a.i. paní Olgy Gherasim.
Oranžová vína ze Slovinska
Další doprovodná prezentace, Horizontální degustace oranžových vín ze Slovinska, přilákala také
nebývalý zájem z řad odborné veřejnosti. Christy Canterbury představila šest vzorků vín
z renomovaných vinařství Movia, Rojac, Guerila, Korenika&Moškon, Burja a Erzetič. Začátek
prezentace byl věnován vysvětlení pojmu oranžových vín a způsobu výroby, dále vymezení vinařských
regionů Slovinska a následovalo hodnocení jednotlivých vzorků. Tato pro mnohé těžko přístupná vína
dokázala, že nejsou pouhým moderním trendem, ale něčím, co již existuje po tisíce let a je třeba
s těmito víny počítat i do budoucnosti. Degustrace proběhla pod záštitou Velvyslanectví Slovinska a s
osobní
účastí
J.
E.
pana
Leona
Marca.
Christy Canterbury
Christy je držitelkou titulu Master of Wine, novinářkou, přednášející, porotkyní a pedagogem, která
žije mezi Manhattnem a vinicemi po celém světě, především v Evropě. V současnosti je nositelem
titulu Master of Wine dalších 321 odborníků z celého světa, z nichž je 32 americké národnosti a z
toho pouze 8 amerických žen. Hned poté, co se Christy stala v roce 2011 Master of Wine, obdržela
cenu Villa Maria za výjimečný výkon při zkoušce z vinohradnictví.

International Wine Show Prague je mezinárodní B2B prezentace vína pro profesionály. Koná se dvakrát ročně
v Praze a navštíví ji pravidelně 600 obchodníků a zástupců HORECA. Představuje největší českou obchodní
prezentaci vína se zahraničními distributory vína a jednu z nejdůležitějších vinařských akcí v České republice.

Partneři veletrhu 22.10.2015: Vittel, Perrier, Illy, italskedelikatesy.cz, časopis Beverage&Gastronomy,
časopis Víno&Styl, časopis Svět OBCHODU, noviny Svět HORECA, rakouský online magazin
dieWeinpresse.at, polský časopis Czas Wina, asociace Wine of Moldova, agentura Ideazione, italská
obchodní organizace Promosiena, sdružení moravských vinařů Moravin Velvyslanectví Moldavska
v Praze, Velvyslanectví Řecka v Praze, Velvyslanectví Maďarska v Praze, Velvyslanectví Slovinska
v Praze.
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