TISKOVÁ ZPRÁVA

POZVANÍ EXPERTI NA 17. ROČNÍK IWSP BUDOU
REPREZENTOVAT ZAJÍMAVOSTI MODERNÍ ENOLOGIE
Praha, 11. 07. 2016 – Již 17. ročník mezinárodního veletrhu International
Wine Show Prague se uskuteční tradičně v hotelu Hilton Prague 12. října
2016. Na veletrhu se jako vždy představí přední osobnosti vinařského světa.
Bohatý program zanedlouho pozvednou napříč spektrem pozoruhodní hosté: nositelky
titulu Master of Wine Caroline Gilby a Lenka Sedláčková, několikrát oceněná sommelierka
Romana Echensperger a expert na saké Kenichi Ohashi.
Caroline Gilby, MW povede na říjnovém IWSP odborný seminář Masterclass s názvem
„Vína z Moldávie, živá legenda“. Caroline, původně doktorka biologie, zvítězila v soutěži
Decanter-Macallan Malt Whisky Taster of the Year Award. Master of Wine získala v roce
1992 a již přes 20 let se zajímá hlavně o vína Maďarska, České republiky, Slovinska a
Rumunska.
Lenka Sedláčková, MW je jedna z 340 nositelů Master of Wine na světě. Narodila se
v České republice, trvale žije ve Velké Británii, kde je aktuálně marketingovou manažerkou
u britského dovozce Fields, Morris and Verdin (část Berry Bros & Rudd), také spolupracuje
se španělskými producenty vína, píše blog The WineMonkeys a porotcuje na vinařských
soutěžích.
Romana Echensperger, MW je hlavním sommelierka 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.
Kenichi Ohashi, MW expert na japonská vína a saké, má titul Sake Expert Assessor, byl
oceněn Sake Service Institutem jako Master of Sake. V současné době je předsedou sekce
saké na International Wine Challenge, majitelem konzultantské firmy Red Bridge Co., a
také ředitelem Somersault Co., což je největší obchodní skupina, která se zabývá
velkoobchodem s alkoholickými nápoji v Japonsku.
International Wine Show Prague je mezinárodní veletrh vína pro profesionály z oblasti vinařského průmyslu.
Je pořádán dvakrát ročně v Praze a průměrně jej navštíví šest set 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.
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