
 



Производители, търговци, професионалисти, експерти 
и ценители на виното, високоалкохолните напитки и 
крафт алкохол и бира ще намерят обща професионална 
платформа и място за изяви на Wine&Spirits Show Sofi a.

Възползвайки се от заряда, който традиционните 
производства притежават създаваме място, в което 
малки и големи производители се чувстват еднакво 
комфортно и професионално представени, за да 
осъществят полезни и сериозни бизнес и лични
контакти. 

Общата ни цел е както традиционните 
производители, така крафт дестилерии и пивовари 
да представят своите продукти пред целевата 
си аудитория с атмосфера.

В ПРОМЕНЯЩАТА СЕ СРЕДА ВЯРВАМЕ, ЧЕ ИНТЕРЕСЪТ 
КЪМ ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ВИНА И АЛКОХОЛНИ 
НАПИТКИ ПОСТОЯННО СЕ УВЕЛИЧАВАТ.



Всяка година двете компании посрещат над 30 000 професионалисти 
и ценители от бранша на DiVino. Taste, Salon Du Vin и GASTRONOMIX.

Интер Експо Център, 
организатор на 22 
специализирани изложения 
годишно, с представени 
1830 компании и над 4200 
бранда през 2019 г., 

и DiVino, уважаваната българска 
винена медия, с 12-годишна
експертиза в  организирането 
на престижни специализирани винени 
и кулинарни форуми. 

Всяка година двете компании посрещат над 30 000 професионалисти 
 GASTRONOMIX.

и кулинарни форуми. 

ОРГАНИЗАТОРИТЕ

Обединяват своя значителен опит и усилията си в стремежа да създадат 
широка професионална платформа за среща на бранша.



WINE&SPIRITS SHOW SOFIA 
дава възможност на всички 
професионалисти и любители в бранша 
да се възползват от предимствата 
на голямата сцена и светлината 
на прожекторите. 

Продуцираме съпътстваща програма, 
която включва множество 
информационни събития, семинари 
и форуми, фокусирани върху 
международните тенденции в бранша.



Wine&Spirits Show Sofi a е внимателно подготвена 
платформа за среща с реални клиенти.
С безспорния си професионален опит и авторитет 
организаторите Интер Експо Център и DiVino 
идентифицирахме и каним за срещи и бизнес посещения 
байъри, търговци и дистрибутори от целеви държави.

Нашият таргет за посетители: професионалисти 
в различните аспекти на бранша, търговци на едро, 
търговци на дребно, дистрибутори, вносители, он-лайн 
търговци, представители на търговски вериги, 
ресторантьори, сомелиери и енолози, собственици, 
управители, мениджъри на заведения и хотели, ивент 
мениджъри, кетъринг фирми, рекламни агенции, 
специализирани медии и журналисти , 
а също и крайни потребители – любители 
и ценители на качествените спиртни напитки, 
вино и бира. 

ПЕЧЕЛИВШ НАЧИН ЗА БЪРЗО 
НАМИРАНЕ НА ТОЧНИТЕ КОНТАКТИ - 
ТОВА Е WINE&SPIRITS SHOW SOFIA.



Концепцията на изложението дава възможност да срещнете добре 
подбрани и подходящи, а понякога и неочаквани възможности за контакт.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗОНИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНТАКТИ

ЗАЛА 6
представя продукти 
на винопроизводители 
от цял свят.

Be CRAFT… 
модерно, отличаващо, 
вълнуващо е това, 
което може 
да предложат крафт 
производители 
в разнообразни 
категории – бира, 
джин, водка, ликьори 

ЗАЛА 5 
е домакин на местни 
и международни 
високоалкохолни 
напитки, 
които ще 
представят 
продукти в във 
всички категории. 
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Вино,
пенливи вина,
специални вина,
натурални вина,
плодови вина

Уиски, бренди, джин, 
ром, ликьори, узо,
плодови и био 
спиртни напитки

Крафт бира,
крафт спиртни 
напитки,
сайдер



АКЦЕНТ СА НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И 
ВАРИАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА 
ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И БИРА, 
И ТЕНДЕНЦИИ НА ПАЗАРА 
НА НАПИТКИ.

Зона MASTER CLASS където професионалистите
могат да анализират и сравнят резултата 
от различни географски условия, различни климатични 
влияния, различни технологии и подходи при 
производството на вино, алкохол и бира. 
Подбрани селекции от напитки ще бъдат 
представени в различни дегустационни панели.
DISCOVERY ZONE (ИЗСЛЕДВАЙ И ОТКРИЙ )
дава възможност на професионалисти 
и ценители да се потопят в спецификата на 
производство, историята на алкохолната индустрия 
и винопроизводство, бъдещето на крафт алкохола 
и бирата
Зона NEWS BOX (НОВИНИТЕ) представете пред 
специализирани медии най-нови си продукт, линия 
или концепция в специален новинарски бокс.



Индивидуален щанд, който да 
Ви отличи от другите участници 
може да създадете с проектантите 
на Интер Експо Център. 

СПЕЦИАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ  С ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВСЕКИ УЧАСТНИК

На характерни отличаващи 
се със своята стилистика 
щандове в отделни зони ще 
се представят регионални 
винопроизводители, крафт 
спиртни напитки и крафт 
бира.

Стандартно изграден 
щанд



РЕКЛАМА... И ОЩЕ РЕКЛАМА

Като участници в Wine&Spirits Show Sofi a, 
може да се възползвате и от рекламни опции 
за акцентиране върху вашата марка по време 
на изложението. 

Очакваната аудитория 
от професионалисти, пред която ще се презентира 
вашия бранд, е над 30 000 човека.



РЕКЛАМНА КОЛОНА
Разположение: централно фоайе 
на Интер Експо Център

КЛИП / ЛОГО НА 12 ЕКРАНИ
Разположение: централно фоайе
на Интер Експо Център  

ПР ОТРАЗЯВАНЕ
Медийно отразяване 
в сайтовете 
на изложението
и социалните мрежи

БИЛБОРД 
Разположение: на фасадата
на Интер Експо Център
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13 – 14 май 12:00 – 20:00 ч.
15 май 11:00 – 19:00 ч.

wineandspirits.show / iec.bg / divino.bg




