
 

 
 
 
 

Persbericht 
Amsterdam, februari 2023 

 
 

De internationale wijn- en gedistilleerdsector  
opnieuw samen in Parijs! 

 
De 4e editie van Wine Paris & Vinexpo Paris eindigde op een zeer positieve noot. Met een toegenomen 
aantal exposanten en internationale bezoekers staat het evenement nu stevig op de kalender van de wijn- 
en gedistilleerdsector. Deze strategische bijeenkomst die business en gezelligheid combineert, brengt de 
hele sector in beweging. 
 
Opnieuw een succes 
 

Wine Paris & Vinexpo Paris 2023 verwelkomde 3.387 exposanten (een toename van 20% in oppervlakte en 
25% meer internationale exposanten vs. 2022), uit 42 wijnproducerende landen, en 36.334 bezoekers (een 
toename van +41% in bezoekers vs. 2022), waarvan 38% internationaal, uit 149 landen, met een toename 
van 85% in internationale bezoekers. Na Frankrijk behoren België, de Verenigde Staten, Italië, het Verenigd 
Koninkrijk en Duitsland tot de top 5 van bezoekerslanden.  
 
Het digitale platform van de Groupe Vinexposium hielp de zakelijke kansen te vergroten en het aantal 
meetings te verdubbelen. Zodoende vonden er 6.330 meetings met meer dan 12.279 persoonlijke 
contactmomenten tussen producenten en inkopers.  
 
"Wine Paris & Vinexpo Paris voldeden echt aan onze verwachtingen. We hebben een breed scala aan klanten 
uit alle lagen van de branche ontmoet en nieuwe afzetmogelijkheden ontwikkeld," aldus Konstantinos 
Arvanitakis, afdeling Export van Alpha Estate (Griekenland). 
 
Een erkend vakevenement 
 

Onder het Hoge Beschermheerschap van de Emmanuel Macron, president van de Frankrijk, werd de vakbeurs 
dit jaar bezocht door 3 Franse ministers en 15 ambassadeurs (Zuid-Afrika, Albanië, Argentinië, China, Spanje, 
de Verenigde Staten, Griekenland, Italië, Japan, Kazachstan, Luxemburg, Portugal, Servië, Zwitserland en 
Uruguay).  
Tijdens de officiële openingsceremonie van Wine Paris & Vinexpo Paris kondigde Marc Fesneau, de Franse 
minister van Landbouw en Voedselveiligheid, aan dat het evenement "een showcase is voor Franse expertise, 
waardoor de kwaliteit en authenticiteit van wat wij produceren ook buiten onze landsgrenzen kan worden 
erkend". 
Tijdens de officiële opening van Be Spirits prees Olivier Becht, minister van Buitenlandse Handel, 
Ontwikkeling en de Franse Overzeese Gebiedsdelen, een record hoog handelsoverschot van 16 miljard euro 
dat in 2022 werd gegenereerd door de Franse wijn- en gedistilleerdindustrie, die hij "exportkampioenen" 
noemde, waarbij hij benadrukte dat wijnboeren " de uitkomst" vormen. 
Olivia Grégoire, minister belast met het midden- en kleinbedrijf, handel, ambachten en toerisme, benadrukte 
ook het "succes van deze beurs die vertegenwoordigers van de wijnindustrie in Frankrijk samenbrengt en de 
expertise die van generatie op generatie is doorgegeven, onder de aandacht brengt".  
 
Een topjaar voor Be Spirits 
 

Ook de Be Spirits area, dit jaar in een speciale hal met 43% meer ruimte en 44% meer exposanten dan in 
2022, was een groot succes. 
 



"Be Spirits is het belangrijkste evenement in Frankrijk om een internationale klantenkring te bereiken. Het 
brengt de hele sector samen en toont de intellectuele honger naar gedistilleerde dranken en ambachtelijke 
producten. De opkomst was groot gedurende de 3 dagen,"  aldus Olivier Goujon, directeur van het Bureau 
National Interprofessionnel de l'Armagnac (BNIA), ArmagnacStyle (Frankrijk). 
 
De ON/ OFF die professionals in beweging bracht rond het thema wijn en gedistilleerde dranken  
 

Het ambitieuze en vernieuwde programma van het evenementenprogramma op de beurs ON werd alom 
geprezen. Masterclasses, conferenties en rondetafelgesprekken brachten gedurende de 3 dagen van de 
beurs 3.249 mensen bijeen. De sommellerie werd bijzonder in de bloemetjes gezet met evenementen als de 
Duos Chef & Sommelier, de Battle des Sommelières en de Vinexpo Challenge.  
 

"Wine Paris & Vinexpo Paris is een uitstekende vakbeurs, zeer goed georganiseerd. De masterclasses waren 
interessant en in termen van business was de beurs zeer succesvol voor mijn bedrijf. Wine Paris & Vinexpo 
Paris wordt elk jaar beter. Dit evenement is een must geworden voor de wijnindustrie. Ik kom terug voor de 
volgende editie in 2024", vertelt Danio Braga, wijndirecteur van de Braziliaanse groep Fasano.  
 

Aan de OFF-kant heeft Wine Paris & Vinexpo Paris een indrukwekkend programma van evenementen buiten 
de muren van e beurslocatie ontwikkeld om de beurs uit te breiden tot in het hart van Parijs. In de hele stad 
stelden 180 bars en restaurants, gekozen vanwege de kwaliteit van hun keuken, de ervaring die ze boden en 
de sfeer, aanbiedingen en activiteiten voor op basis van wijn en cocktails. 
 
Op weg naar 2024! 
 

Wine Paris & Vinexpo Paris is alweer begonnen met de voorbereidingen voor de volgende editie. Als 
onderdeel van de internationale dynamiek die de Groupe Vinexposium inzet via haar vakevenementen op de 
belangrijkste consumptielanden, in New York, Singapore, Quebec, Rioja, Seoul, Amsterdam en New Delhi, zal 
Wine Paris & Vinexpo Paris in 2024 Franse en internationale spelers nog sterker mobiliseren.  
 
"Wine Paris & Vinexpo Paris 2023 is een succes, zowel wat de bezoekersaantallen betreft, die sterk zijn 
gestegen, als wat de kwaliteit van de commerciële uitwisselingen betreft. Deze editie laat ons zien dat het 
mogelijk is een evenement te ontwerpen met een steeds uitgebreider aanbod, waarbij wijn en gastronomie 
worden gecombineerd en business en gezelligheid worden gecombineerd. Dit succes is een kompas voor alle 
teams van Vinexposium. Het stimuleert ons om nog verder te gaan en steeds grotere dingen te bedenken om 
het in ons gestelde vertrouwen waar te maken. Wine Paris & Vinexpo Paris is een ontmoetingsplaats voor een 
wereld in beweging met een groeiende internationale invloed," besluit Rodolphe Lameyse, CEO van 
Vinexposium. 
 

Bekijk de 2023 Pers Kit 
Hier vindt u de fotos van de Wine Paris & Vinexpo Paris 2023 

 

 
Tot ziens in 2024! 

 
De volgende editie van WINE PARIS & VINEXPO PARIS wordt gehouden van 12 t/m 14 februari 2024.  

 
 

Ga voor meer informatie naar wineparis-vinexpo.com  

 
 
 
 

Perscontacten Wine Paris & Vinexpo Paris 
Jérôme Saczewski - Laurence Bachelot - Charlène Brisset – Lisa Amghar 

Tel: +31 1 42 93 04 04 
Muriel Nicolas - +31 6 07 08 36 61 

Email : wineparis-vinexpoparis@clccom.com 
 

Perscontact Vinexposium 
Camille Malavoy -Tel: +31 6 31 00 50 41 

Email: camille.malavoy@vinexposium.com  
 
 

https://www.vinexposium.com/wp-content/uploads/2023/02/Press-Kit_Wine-Paris-Vinexpo-Paris-2023_EN.pdf
https://public.joomeo.com/albums/63e8032184914
https://www.wineparis-vinexpo.com/
mailto:wineparis-vinexpoparis@clccom.com
mailto:camille.malavoy@vinexposium.com


 

 

Over WINE PARIS &VINEXPO PARIS 

Wine Paris & Vinexpo Paris is het jaarlijkse evenement voor wijn- en gedistilleerde drankenprofessionals uit de hele wereld. Het 

wordt georganiseerd in februari op een belangrijk moment van het jaar en heeft tot doel alle belangrijke spelers in de indust rie te 

verzamelen rondom een uitgebreid, relevant en inclusief assortiment producten dat wijngaarden over de hele wereld toont naast  

alle Franse wijnregio's.  

 

Over VINEXPOSIUM 

Vinexposium is 's werelds toonaangevende organisator van wijn- en gedistilleerde drankenhandelsevenementen. De groep beschikt 

over een uitgebreid portfolio van iconische, high-performance evenementen op maat van verschillende marktsegmenten: Wine Paris 

& Vinexpo Paris; Vinexpo America, Drinks Amerika; Vinexpo Azië; Symposium; Vinexpo China; WBWE Amsterdam; en Vinexpo India, 

samen met Vinexpo Explorer en Vinexpo Meetings. Vinexposium blijft ook zijn digitale portal, Vinexposium Connect, verbeteren,  de 

krachtige business katalysator waar leden van de industrie 365 dagen per jaar over de hele wereld verbinding kunnen maken en 

gebruik kunnen maken van online netwerken en exclusieve inhoud.  

 

 

Noot voor de redactie: 

 

Dit is een persbericht van Promosalons Nederland, de Nederlandse vertegenwoordiging van de Franse 
vakbeurzen. Voor meer (pers) informatie kunt u contact opnemen met Promosalons Nederland, Suikersilo 

Oost 13, 1165 MS Halfweg, tel. 020-4620020, e-mail: netherlands@promosalons.com,  www.promosalons.nl 
Contactpersonen: Coen Rosdorff/ Martha Elsdijk 

In de mediarubriek van de site wineparis-vinexpo.com vindt u de laatste persberichten, nieuwsbrieven, foto’s 
en logo’s 
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