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Wine Paris & Vinexpo Paris fuseren in 2021!
Wine Paris & Vinexpo Paris, voortgekomen uit de samenvoeging van twee evenementen die
complementair zijn aan elkaar en een gedeelde passie hebben, worden vanaf 2021 één gezamenlijk
merk en evenement. Deze nieuwe dynamiek maakt gebruik van de kracht van beide identiteiten
voor een sterk evenement in Parijs ten dienste van de branche, in de context van economisch
herstel. De komende editie van dit vakevenement zal plaatsvinden van 15 t/m 17 februari 2021 en
verwacht meer dan 2.900 exposanten van over de hele wereld . De layout van de beurs wordt
geoptimaliseerd door gebruik te maken van de hallen 3, 4, 5 en 6 van het expositiecomplex Paris
Expo Porte de Versailles, dat plaats zal bieden aan zowel kleine wijnproducenten als aan de grote
internationale merken.

DE TOONAANGEVENDE INTERNATIONALE VAKBEURS IN PARIJS
Op basis van het succes dat in 2020 werd geboek, bevestigt Wine Paris & Vinexpo Paris 2021 haar wens
om dé internationale vakbeurs te worden voor professionals op het gebied van wijn en gedistilleerd in
Parijs. Met een gevarieerd aanbod en een uitgebreide programmering, een aantrekkelijke locatie en
timing, zet het vakevenement haar ambities voort. Wine Paris & Vinexpo Paris bundelen hun expertise
en passie in de Franse hoofdstad voor doelgerichte zakelijke bijeenkomsten en stimuleren de komst
van de belangrijkste afnemers (importeurs, wijnwinkels/slijters, horeca, gespecialiseerde distributeurs
en groothandelaren, webwinkels, sommeliers, etc.).
DE VERBINDENDE FACTOR VAN DE TERROIRS...
De klantbeleving zal weerspiegeld worden in het productaanbod, met een verbeterde duidelijkheid
van de bezoekersroute. Het uitgangspunt van Wine Paris & Vinexpo Paris een sterke binding met
terroirs, productieregio’s en wijngaarden. Zo zullen alle Franse wijnregio's vertegenwoordigd zijn, met
de steun van hun regionale marketingdirecties, waarmee de grote diversiteit van de Franse wijnregio's,
variëteiten en klimaten zullen worden belicht. Internationaal gezien worden de wijnregio's per land
gepresenteerd, waarbij de complementariteit en de steeds sterkere aanwezigheid van de
internationale wijnregio’s geïllustreerd wordt. In 2021 zal een veelzijdig scala producten worden
gepresenteerd, waarbij gedistilleerd, duurzaam geteelde en biologische wijnen, mousserende wijnen
en producten met een grote verscheidenheid aan kleuren en herkomst onder één dak zullen worden
samengebracht.

EEN EXCLUSIEF BEURSAANBOD
Gedurende het driedaagse vakevenement Wine Paris & Vinexpo Paris zullen ontmoetingen en
knowledgesharing worden gecombineerd met speciale beursruimten die de specifieke kenmerken van
de sector belichten, zoals:
• L’Avenue, ontworpen in de stijl van de luxe Parijse boetieks, zal grote internationale merken
samenbrengen in een chique setting.
• La Nouvelle Vague wordt dé plek waar het werk gepromoot wordt van jonge Franse talenten die
sinds 2016 actief zijn.
• De Academy organiseert een dynamisch programma van conferenties, die de marktontwikkelingen
en de consumentenverwachtingen weerspiegelen, en masterclasses onder leiding van
gerenommeerde deskundigen. De formats zullen meer interactief zijn en sommige content zal
beschikbaar gesteld worden via de digitale omgeving van het evenement.
• Be Spirits brengt met de gigantische Infinite bar gedistilleerde dranken uit alle windstreken samen,
variërend van micro-distilleerderijen tot bekende merken (honderd gedistilleerdmerken uit 14
landen waren al aanwezig in 2020).
"De oprichting van Wine Paris & Vinexpo Paris staat symbool voor het bekende gezegde: eendracht
maakt macht! De kracht van het collectief om in beweging te komen, de kracht de hele industrie te
verenigen om een origineel, rijk evenement te bieden dat beantwoordt aan de verwachtingen van alle
betrokken spelers. Wine Paris & Vinexpo Paris 2021 zal, meer dan ooit, hét toonaangevende
internationale evenement voor de wijn en gedistilleerd sector vormen. Het is dé ontmoetingsplek! "
vertelt Pascale Ferranti, directeur van Wine Paris & Vinexpo Paris.
"Wine Paris & Vinexpo Paris 2021 maakt deel uit van de Vinexpo Tour 2021, ons nieuwe multigeografisch aanbod dat zich aanpast aan de huidige economische context en klanten dichter bij de
markt brengt. Onder de vijf geplande evenementen (New York, Parijs, Hong Kong, Bordeaux en
Shanghai) zal Wine Paris & Vinexpo Paris 2021 één van de belangrijkste podia van deze continentale
tour zijn!" aldus Rodolphe Lameyse, Managing Director van Vinexpo.

Contact in Nederland
In Nederland wordt Wine Paris & Vinexpo Paris vertegenwoordigd door Promosalons Nederland (tel.
020-4620020, e-mail netherlands@promosalons.nl). Hier kunnen geïnteresseerden terecht voor al
hun vragen met betrekking tot de beurs.

Over WINE PARIS & VINEXPO PARIS
WINE PARIS (georganiseerd door COMEXPOSIUM en aangestuurd door 13 Franse brancheorganisaties) is ontstaan uit de fusie
tussen Vinovision en Vinisud, op initiatief van alle oprichters en partners, en zal in 2020 verder worden verst erkt door de alliantie
met VINEXPO, de initiatiefnemer van internationale evenementen voor professionals op het gebied van wijn en gedistilleerde
dranken. Opgericht in 1981 op initiatief van de Kamer van Koophandel en Industrie van Bordeaux -Gironde, heeft Vinexpo een
unieke kennis van de markt en een uitgebreid netwerk van invloedrijke distributeurs over de hele wereld verworven.
Over VINEXPO en COMEXPOSIUM
Vinexpo Holding (eigendom van de Kamer van Koophandel en Industrie van Bordeaux -Gironde - CCIBG) en Comexposium
(organisator van internationale evenementen) zijn in exclusieve onderhandelingen om hun krachten te bundelen en een
nieuwe entiteit te creëren die 's werelds grootste evenementenorganisator voor wijnen en gedistilleerde dranken zal worden.
Het nieuwe agentschap zal een portefeuille van 10 unieke en prestigieuze evenementen beheren en wil een uitgebreid,
vernieuwd en hoogstaand aanbod van evenementen ontwikkelen. Dit project heeft de sterke steun van alle
brancheorganisaties, de Strategische Raad van Vinexpo en de Raden van Bestuur van Wine Paris.

Voor meer informatie bezoek wineparis-vinexpo.com
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