Részvételi felhívás
Megjelenési lehetőség a 2017-es Országos Borverseny díjnyertes termelői számára az
International Wine Show Prague (IWSP) kereskedelmi találkozóján
Hotel Hilton, Prága
2017.október.11
2017. október 11-én 19. alkalommal kerül sor az International Wine Show Prague-ra (IWSP), azaz a
Nemzetközi Prágai Bor Show-ra a Prágai Hotel Hiltonban. Az IWSP Csehország legfontosabb boros
szakmai B2B találkozója, amelyen belföldi és külföldi borászok, kiskereskedők, importőrök és
HORECA partnerek vesznek részt.
A HNT az Országos Borverseny díjnyertes tételeiből készült borválogatással népszerűsíti a
magyar borokat itthon és külföldön, ezért az október 11-én rendezett üzletember-találkozón 8
díjnyertes tétel termelője számára biztosít megjelenési lehetőséget a közös magyar kiállítói területen.
A kiállítás ideje alatt masterclass kóstolóra is sor kerül a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa és a Magyar
Turisztikai Ügynökség közös marketingkommunikációs értékpiramis koncepciója alapján kiválasztott
díjnyertes tételekből.
Általános információk a megjelenésről:
 összterület: 4 db 180x90x90 cm-es kiállítói asztal, egy kiállítói asztalon két borászatnak
biztosítunk megjelenést
 minden kiállító maximum 10 db mintával jelenhet meg
 mintánként maximum 3 palackkal ajánlatos megjelenni
 saját roll-up és szórólap megjeleníthető
 árusításra nincs lehetőség, csak árubemutatásra, információszolgáltatásra
A jelentkezés feltétele:


a rendezvényen megjelenő kiállítók angol vagy cseh nyelven tudjanak kommunikálni a
rendezvény látogatóival.

A közösségi megjelenés a résztvevők számára tartalmazza:






a közösségi stand elveivel egyező, minden kiállító részére egységes méretű bemutatórészt
a résztvevő nevének és logójának feltüntetését a kiállítói asztalokon
felszerelt kiállítói asztalokat (jég, hűtő, jeges vödör, borkiöntő)
cseh-magyar tolmácsot
közös áruszállítási lehetőséget

Amit a HNT nem biztosít:


a céges képviselő(k) kiutazási- és szállásköltségeit, étkezését

Jelentkezés módja:








Kitöltött, aláírt jelentkezési lap visszaküldése.
A jelentkezést a HNT igazolja vissza e-mailben. A jelentkezés csak visszaigazolás után
tekinthető elfogadottnak.
A helyeket a rendelkezésre álló kapacitás erejéig tudjuk biztosítani.
A jelentkezéseket a HNT beérkezés sorrendjét és szakmai szempontokat figyelembe véve
fogadja el.
A visszaigazolást követően minden jelentkezőnek társkiállítói megállapodást kell aláírnia a
HNT-vel.
A határidő után beérkezett jelentkezéseket csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha
rendelkezésre áll még szabad hely.
Ha a jelentkezőnek a HNT felé lejárt tartozása van, jelentkezését nem áll módunkban elfogadni.

A jelentkezési lapokat az obv@hnt.hu e-mail címre 2017. augusztus 28-áig kell
megküldeni.
Amennyiben további kérdése merülne fel, kollégáink szívesen állnak a rendelkezésére!
Kollégáink telefonos elérhetőségei:
Somogyi Attila - 06704508580
Halmos Barbara - 06704508469

