
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Termín:    25. - 27. 5. 2015
Místo:    PVA EXPO PRAHA
Počet vystavovatelů: 185
Výstavní plocha:  4 200 m2

Počet návštěvníků: 5 228
Pořadatel:   YACHT, s.r.o.



Víno v srdci Evropy

Výstaviště PVA EXPO PRAHA Letňany bylo ve dnech  
25. až 27. května místem konání mezinárodního ve-
letrhu vína Wine Prague 2015. Plochou prezentace 
o rozloze 4 200 m2 se veletrh zařadil do  kategorie nej-
větších vinařských akcí tohoto roku. Veletrh byl jedi-
nečnou příležitostí degustovat vína z více jak 20 států 
světa. 

Veletrh Wine Prague 2015 přivítal 185 vystavovatelů 
a 5 228 návštěvníků z čehož 68 % tvořili profesioná-
lové z řad obchodníků, sommelierů a zástupců z oblas-
ti „HORECA“. Prezentovala se slavná a známá vinařství, 
ale také malé rodinné firmy. V rámci tuzemských vín 
šlo o neopakovatelnou příležitost ochutnat na jednom 
místě vína od vinařů VOC Znojmo, VOC Modré hory, 
od aliance vinařů V8, Spolku „Klasický sekt“ či Sdružení 
slováckých vinařů. Pro podrobné informace bylo mož-
né oslovit také Národní vinařské centrum a Svaz vinařů.

Ojedinělé bylo i zastoupení zahraničních vín. Před-
stavilo se velké množství známých i méně známých 
specializovaných dovozců vín z různých koutů světa, 
které jasně dokázalo, jak rozmanitá a pestrá nabídka 
vín nejrůznějších cenových úrovní a kategorii je v ČR  

k dispozici. Svá vína na veletrhu Wine Prague 2015 
prezentovalo mnoho výrobců a celých konsorcií jako 
například španělské oblasti Navarra, Murcia či slav-
né italské Consorzio Vino Nobile di Montepulciano 
z Toskánska. Milovníci nejslavnějších bublinek světa 
byli potěšeni zastoupením mnoha skvělých šampaň-
ských domů. Jedním z vrcholů celého veletrhu byla be-
zesporu prezentace prestižního burgundského vinař-
ství Domaine Joseph Drouhin.

Veletrh byl v mnoha ohledech velmi kladně hodnocen 
již během akce, a to jak z řad veřejnosti, tak vystavova-
telů. Zásluhu na úspěchu měl i velmi zajímavý dopro-
vodný program 17 degustací a prezentací nejen vín, ale 
také například kávy. Na programu byla také nově zatří-
děná vína z oblastí VOC Znojmo a VOC Modré hory, se-
minář o využití tuzemských sektů a moštů v gastrono-
mii, dále pak prezentace rakouských vín či prezentace 
nejzajímavějších vín z publikace „Průvodce nejlepšími 
víny ČR 2014-2015“.  

Na další ročník veletrhu Wine Prague 2016 se můžete 
těšit ve dnech 23. - 25. 5. 2016. Více informací nalez-
nete na webových stránkách:  www.wineprague.com.
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Tešíme se na Vás!


