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PROWEIN BOR- ÉS SZESZESITAL SZAKKIÁLLÍTÁS

A ProWein Düsseldorf a világ legjelentősebb borkiállítása, melyen 
2019-ben 64 ország 6900 kiállítója vett részt. Az esemény több, mint 
61 ezer szakmai látogatót vonzott. A 2020-ban megrendezésre kerülő 
26. ProWein Düsseldorf borkiállításon Magyarország ismételten részt 
vesz kiállítóként, követve ezzel az elmúlt 17 év hagyományait. 

WINES OF HUNGARY STAND A PROWEIN 2020-ON

Hazánk a tavalyi évhez hasonlóan egy impozáns 322 nm-es standon 
képviselteti magát (a 15. számú pavilon H03 standhelyén), amely a 
WINES OF HUNGARY PERSONALLY közösségi márka arculati eleme-
it hordozza. A standon lehetőséget biztosítunk a magyar borászatok 
bemutatkozására, információszolgáltatásra és tárgyalások lebonyolí-
tására.

A magyar standot minden évben nagy érdeklődés övezi, hisz számos 
különleges programot kínál az érdeklődőknek.  2019-ben a 
közönséget 11 teltházzal zajló mesterkurzus vezette végig a magyar 
borok sokszínű világán, melyeket a borszakma nemzetközileg is 
elismert képviselői tartottak, közöttük 5 Master of Wine címmel 
rendelkező előadó. Az esemény ideje alatt 2020-ban is szervezünk 
kiemelt mesterkurzusokat, workshopokat, melyek keretében 
bemutatjuk a szakértők és kereskedők számára Magyarország 
borainak korszerű, autentikus arcát.

RÉSZVÉTELI LEHETŐSÉGEK A WINES OF HUNGARY
KÖZÖSSÉGI STANDON

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. megbízásából a Turisztikai és 
Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt. 2020-ra 3 féle 
megjelenést biztosít a Wines of Hungary közösségi standon való 
részvételre, az alábbi táblázatban részletezettek szerint.

Külön kedvezményre való jogosultság:

Az idei vásáron 10% kedvezményt biztosítunk azon visszatérő társ-
kiállító partnereink számára, akik 2019-ben és/vagy 2018-ban kiállí-
tóink között voltak.
További 5% kedvezményt biztosítunk azon borászatok számára, 
akik a jelentkezési határidőig regisztrálnak a bor.hu weboldalra és 
véglegesítik regisztrációjukat. (http://bor.hu)
A kedvezményre való jogosultságot a Magyar Turisztikai Ügynök-
ség munkatársai ellenőrzik.



TELJES PULTOS 
MEGJELENÉS ÖNÁLLÓ 
TÁRGYALÓASZTALLAL

CSOMAG ÁRA

ELÉRHETŐ
FÉRŐHELYEK SZÁMA

TÁRSKIÁLLÍTÓI PULT

TÁRGYALÓ ASZTAL

PLUSZ ENGEDÉLYEZETT 
KÉPVISELŐK SZÁMA 
MAX. (+100.000 FT/KÉP-
VISELŐ)

CATERING

HŰTŐHASZNÁLAT

RAKTÁRHASZNÁLAT

VITRIN

CÉGFELIRAT / LOGÓEL-
HELYEZÉS / ROLL-UP

KATALÓGUS

INTERNET

SZERVEZÉS

SZÁLLÍTÁS

890 000 Ft + ÁFA 590 000 Ft + ÁFA 390 000 Ft + ÁFA

4 db 20 db 16 db

2 fő 2 fő 1 fő

KÉPVISELŐK SZÁMA 
MAX. (A CSOMAG ÁRA 
TARTALMAZZA)

3 fő 2 fő 1 fő

Önálló, tárgyalásra is 
alkalmas információs 

pult, 100 cm frontfelület, 
2 szék

Önálló, tárgyalásra is 
alkalmas információs 

pult, 100 cm frontfelület, 
2 szék

Megosztott, tárgyalásra is 
alkalmas információs 

pult, 75 cm frontfelület/ 
kiállító, 1 szék

Saját, négy fős
tárgyalóasztal

Közösségi tárgyalótéren 
tárgyalóasztal használati 
lehetőség (megosztva)

Közösségi tárgyalótéren 
tárgyalóasztal használati 
lehetőség (megosztva)

Külső konténerhasználat és limitált standraktár-használat

Saját, 32 palackos 
kompresszoros borhűtő a 

pultban

Saját, 32 palackos 
kompresszoros borhűtő a 

pultban

Megosztott kompresszo-
ros borhűtő a pultban (16 

palack / kiállító)

A pultok frontjába palack 
kihelyezési lehetőség 

(9-12 palack)

A pultok frontjába palack 
kihelyezési lehetőség 

(9-12 palack)

A pultok frontjába palack 
kihelyezési lehetőség

(4-6 palack)

Megjelenítés a standkatalógusban, valamint központi katalógusbeiktatás

Alap ellátás: kávé, víz, üdítő, napi 2 db szendvics / fő

A szervezők kizárólag a koordinálásban segédkeznek, a szállítás a kiállító 
felelősége

Vezeték nélküli internet használat (a kiállítás technikai adottságainak, feltételei-
nek  megfelelően)

Csak cégfelirat egységes betűtípussal. Logó vagy Roll-up elhelyezésére nincs 
lehetőség

Teljes körű szervezés és koordinálás a Magyar Turisztikai Ügynökség felelős 
munkatársai által a kiállítás nyitása előtti szakaszban és a kiállítás üzemelése 

alatt a helyszínen

TELJES PULTOS 
MEGJELENÉS

OSZTOTT
PULTOS



A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA:

a társkiállító(k) kiutazási, szállás- és áruszállítási költségeit.

JELENTKEZÉS MÓDJA:

a csatolt, elektronikusan kitöltött jelentkezési lap elküldésével az 
info@bor.hu email címre.

Felhívjuk figyelmüket a https://mtu.gov.hu/cikkek/kiallitasok oldalon 
található Általános szerződési feltételekre, miszerint jelentkezésük 
csak visszaigazolás után tekinthető elfogadottnak.

JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE:
2019. NOVEMBER 8., 18:00

 „A Magyar Turisztikai Ügynökség az adott kiállítás, illetve vásár kap-
csán irányadó jelentkezési határidőig jogosult a kiállításon vagy 
vásáron történő részvételi szándékától elállni. Ezzel összefüggésben 
a jelentkezők kártérítésre nem jogosultak.”


