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Praha, 16. 1. 2017
18. VELETRH IWSP PŘEDSTAVÍ SPECIÁLNÍ HOSTY MASTER OF WINE
18. ročník mezinárodního veletrhu vín pro profesionály International Wine Show Prague, který se koná 6. dubna 2017
tradičně v hotelu Hilton uvede doprovodné programy řízených degustací Masterclass pod vedením světových vinařských
osobností s titulem Master of Wine.
Podobně jako v říjnu 2016 přijaly pozvání Romana Echensperger MW z Německa a jediná česká Master of Wine trvale žijící
ve Velké Británii Lenka Sedláčková. Obě odbornice s IWSP dlouhodobě spolupracují a přispívají svými postřehy na blog IWSP,
který naleznete na našich stránkách www.iwsp.cz.
Další pozvání přijal Master of Wine Justin Knock MW, jež se specializuje na vína z Austrálie, Francie, Španělska a Jižní Afriky.
Romana Echensperger MW: je hlavním sommelierkou vyhlášených německých a španělských restaurací, například v
německém Vendôme v Bergisch Gladbach, který se pyšní třemi michelinskými hvězdami. V roce 2005 byla oceněna jako
Nejlepší Sommelier Berlína, vede workshopy pod hlavičkou Německého vinařského institutu a publikuje v zahraničních
médiích.
Lenka Sedláčková MW: se narodila v České republice, trvale žije ve Velké Británii, kde je aktuálně marketingovou manažerkou
u britského dovozce Fields, Morris and Verdin (část Berry Bros & Rudd), její pobočka se zaměřuje na import vín z celého světa
a velkoobchodní prodej do restaurací a obchodů po celé Británii. Píše blog Wine Monkeys a porotcuje na vinařských soutěžích.
Justin Knock MW: je australský vinař a obchodník s vínem, trvale žije ve Velké Británii. Titul Master of Wine získal v roce 2010.
Specializuje se na prodej velmi kvalitních vín, působí jako konzultant pro Encirc – business specialisti ve Velké Británii,
spolumajitel ve Philglas & Swiggot, nákupčí vín pro Southcorp/Foster's/Treasury Wine Estates. Pravidelně porotcuje na
vinařských soutěžích pro Británii a Jižní Afriku a přednáší na WSET. Zajímá se o vína se zajímavým aroma a o vína pocházející
z vulkanických půd.
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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 500 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.

