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Международната изложба за лозарство и винарство ВИНАРИЯ е върхово събитие
за винената индустрия в България със своя модерен подход за представяне на
технологии, оборудване и продукти.
Акценти на 28-ото издание бяха вината от местни сортове и богатата селекция
от премиум марки ракия, водка, бренди и други високоалкохолни напитки. Така
беше обхванат целият спектър на винената индустрия.
Специален гост на откриването беше генералният директор на Международната организация по лозата и виното ОІV Пау Рока – още едно признание за авторитета на ВИНАРИЯ като най-престижното изложение на бранша в Източна Европа.
ВИНАРИЯ 2020 представи колекции на български и чуждестранни производители.
Участваха бутикови изби от Видинско, Пловдивско, Хасковско, Старозагорско, Благоевградско, Ямболско и други региони на страната, а по този начин посетителите се
запознаха с променената винена карта на България. Компании от Франция, Италия,
Чехия, Португалия, Полша и други държави демонстрираха типични напитки. Всичко
това – в уникалния Град на виното и деликатесите заедно с експонати от изложбите
„Фудтех“ и „Вкусове от Италия“.
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В разширената технологичната зона
бяха показани най-новите машини и материали. Голяма част от експонатите бяха
закупени още по време на изложбата.
ВИНАРИЯ 2020 отново беше част от
единствения на Балканите мегафорума за селско стопанство, вино, храни и оборудване. Той е уникална платформа за бизнес и реклама. Включва и
престижните прояви „Агра“ (за селското
стопанство), „Фудтех“ (за хранителната
индустрия), „Вкусове от Италия“. На неговото шесто издание близо 650 компании
от 30 държави показаха технологии, техника, продукти и услуги по цялата верига от
полето до трапезата. С 60% повече са регистрираните посетители специалисти.
За първи път беше организиран конкурсът „Нов продукт на българския пазар“,
в който се състезаваха 40 изделия. Рекорд отбеляза традиционният конкурс „Изборът на потребителя“ – 119 експоната бяха оценени от близо 3000 анкетирани посетители. В Конкурса за иновации бяха представени 63 разработки от изложбите „Агра“,
„Винария“ и „Фудтех“.

ИЗЛОЖИТЕЛИ
Ø 117 директни изложители и представени фирми
Ø 10 държави: Австрия, България, Германия, Гърция,
Испания, Италия, Румъния, Турция, Франция, Швейцария
Ø Ръст на ангажираните изложбени площи – 4%

Посетители
Брой: 41 700 от България и Европа
Профил:
Ø 84% са специалисти
Ø 42% имат участие при взимане на решения

Акценти
Ø Новият профил на българското вино – местни
сортове и необичайни методи на производство
 Дебют на реколта 2019, която бе показана
за първи път
 Вино и ракия от плодове – арония, малина, вишна,
череша, круша, смокиня
 Нови сортове грозде - създадени в България
и Италия, новост за Европа
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ОСНОВНИ БРАНШОВЕ
Ø Вино и високоалкохолни
напитки
Ø Машини, технологии,
материали и услуги за
винопроизводството
Ø Разсад, технологии,
оборудване, услуги и
материали за лозарството
Ø Опаковки
Ø Винен туризъм
Ø Специализирани медии
Ø Специализиран софтуер
Ø Търговия с вино и
високоалкохолни напитки

ТРЕНД
Ø Нови методи за преработка на гроздето, за да се съхранят в максимална степен автентични качества, характерни за отделните региони:
завръщане към древни техники, бутилиране без отлежаване, зреене с
класическа музика.
Ø Нови потребителски нагласи – клиентите вече харесват по-интересни интерпретации с плодов вкус и той доминираше в повечето колекции вина и високоалкохолни
напитки.
Ø Нова линия в производството – съчетаване на автентични традиционни похвати и
модерни технологии.
Ø Разрастване на Града на виното и деликатесите – най-значимата сцена за премиери на нови колекции вина, спиртни напитки, храни и специалитети. Той спечели
доверието на бизнеса от винената и хранителната индустрия и се утвърди като предпочитано място за презентиране на нови продуктови линии.
Ø По-силно присъствие на производители на бира, сред които и пивоварна от Чехия,
включена в топ 10 на световната ранглиста.
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МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ
Над 350 публикации в национални, регионални и специализирани медии отразиха изложбата и представянето на участниците
в нея.

ГАЛЕРИЯ

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ УЧАСТВАХТЕ ВЪВ ВИНАРИЯ 2020!
ОЧАКВАМЕ ВИ
И НА СЛЕДВАЩОТО ИЗДАНИЕ НА МЕГАФОРУМА
ЗА СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ВИНО, ХРАНИ И ОБОРУДВАНЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА!

Международен панаир Пловдив
www.fair.bg
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