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PARTNEREINK!

2007. október 26-28. között ismét megrendezésre kerül a VINFOOD 2007 Nemzetközi Borászati, Élelmiszer- és
Vendéglátóipari Szakkiállítás, melynek tájékoztató anyagát és jelentkezési lapját tartja kezében. A szakkiállítás keretein belül
idén is külön figyelmet szentelünk a borászok megjelenésének, ezért az alábbi részvételi lehetôséget ajánljuk Önnek.
• Minden borász, borút részére egy 6 m2-es, fából készült, szônyegezett, kóstoltató pulttal, vitrinnel, fa polccal, apácarácsos
hátfallal, frízpanellel rendelkezô stand kerül kialakításra. Hûtési és központi mosogatási lehetôség biztosított.
A részvételi díj: 60.000 Ft + ÁFA, mely a fent említetteken kívül tartalmazza a regisztrációs díjat, árambekötést, és katalógusbeiktatást. Amennyiben rendelkezik saját fából készült kínáló standdal, úgy a részvételi díj 40.000 Ft + ÁFA.
• A Borutca a tavalyihoz hasonlóan a déli passzázson kerül kialakításra, melynek látogatottságát a központi elhelyezkedés
garantálja. E passzázsról közelíthetô meg mindegyik kiállító terem.
• A látogatóknak lehetôséget kívánunk nyújtani a kultúrált borkóstoláshoz, ezért üveg borospoharakat és hozzátartozó
bonokat lehet majd venni az információnál és a borutcában. A kóstoltatáson túl az egyéni árusításra is lehetôség nyílik.
Saját poharak használata esetén mosogatási lehetôséget biztosítunk.
• Szeretnénk idéntôl ismét hagyományként megrendezni a borversenyt az Arany Pelikán díjért, valamint szakmai fórumokat,
üzletember találkozót szervezni.
• A rendezvény fôvédnöke Gonda Tibor Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere. A kiállítás további színvonalához, szakmai programjaihoz hozzájárulnak neves szakemberek, borászok.
• A helyszínen történô árusításhoz és kóstoltatáshoz szükséges engedélyeket mindenkinek egyénileg kell beszereznie.
• A borvidékek borászain túl számítunk a borutak, borrendek továbbá az eddigi érdeklôdés alapján a szomszédos, nem EU
tagországok borászainak részvételére is.
Bízunk abban, hogy felkeltettük érdeklôdését és vagy visszatérôként, vagy új kiállítóként köszönthetjük Önt a Vinfood
Szakkiállítás Nemzetközi Borutcájában.
További információval készséggel állunk rendelkezésére a 72/ 805-613-as, vagy Mérész Ingrid a 70/ 330-9063-as és Kálmán
Ildikó a 70/ 330-9066-os telefonszámokon.
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