2. Krakowski Salon Degustacyjny Win

in Vino Veritas
18 - 20. 11. 2004 r.

Patronat Honorowy:
Prezydent Miasta Krakowa
Marsza∏ek Ma∏opolski
Wojewoda Ma∏opolski

Wspó∏praca i patronat:

Organizator:
ul. G. Zapolskiej 38, 30-126 Kraków
Komisarz targów: Iwona Miliszkiewicz
tel. (012) 637 71 01, 638 47 47,
tel. (0501) 69 12 35,
fax (012) 638 61 51
miliszkiewicz@targi.krakow.pl
www.targi.krakow.pl

2. Krakowski Salon Degustacyjny Win

in Vino Veritas

promocyjne stoisko 6 m2

Zapraszamy Paƒstwa do udzia∏u w 2. Krakowskim Salonie
Degustacyjnym Win IN VINO VERITAS, który towarzyszyç
b´dzie 12 edycji Targów Hotelarsko-Gastronomicznych
HORECA, w dniach 18-20.11.2004.
W listopadzie 2003 roku po raz pierwszy zorganizowaliÊmy
Krakowski Salon Degustacyjny Win. W mieÊcie, w którym znajdujà si´ dziesiàtki hoteli oraz setki restauracji, pubów i klubów
zainteresowanie ofertà win jest ogromne, co z ∏atwoÊcià da∏o si´
zauwa˝yç podczas 1. Salonu. Odwiedzi∏o go kilka tysi´cy osób
zwiàzanych z bran˝à hotelarsko - gastronomicznà. W ofercie
zwiedzajàcy mogli znaleêç szerokà gam´ win europejskich
i amerykaƒskich (zarówno z Ameryki Pó∏nocnej jak i Po∏udniowej), prezentowanà przez 30 wystawców.
Krakowski Salon to Êwi´to wina, podczas którego mo˝na
zaprezentowaç i porównaç oferty producentów i importerów
win znanych i cenionych na rynkach Êwiatowych, poznaç
nowe marki win, a tak˝e zawrzeç korzystne kontrakty handlowe. Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom odwiedzajàcych nas
goÊci pragniemy, by podczas tegorocznej edycji Krakowskiego
Salonu Degustacyjnego Win, oferta zosta∏a poszerzona o kolejne
marki win. Stàd te˝ chcielibyÊmy zaproponowaç Paƒstwu
udzia∏ w drugiej edycji Salonu. Podobnie jak w ubieg∏ym roku
specjalnie dla Paƒstwa potrzeb wydzielimy cz´Êç ekspozycji
targowej i przygotujemy stoiska degustacyjne o powierzchni 6 m2,
aby zapewniç jak najlepsze warunki do prezentacji win.
Krakowski Salon Degustacyjny Win organizowany jest
wspólnie z 12. Mi´dzynarodowymi Targami Wyposa˝enia
Hoteli i Gastronomii HORECA oraz 3. Salonem Artyku∏ów
Spo˝ywczych i Napojów dla Gastronomii GASTROFOOD.
Po∏àczenie tych trzech imprez daje gwarancj´, i˝ z ofertà
targowà zapoznajà si´ ludzie ÊciÊle zwiàzani z bran˝à - restauratorzy, hotelarze, w∏aÊciciele pubów, kawiarni i barów z ca∏ej
Polski. Podczas ostatniej edycji imprez´ odwiedzi∏o 11 tysi´cy
osób, z czego ponad 7 tysi´cy stanowili profesjonaliÊci. Liczymy,
i˝ nasza propozycja spotka si´ z zainteresowaniem z Paƒstwa
strony i przyniesie wiele korzyÊci firmom, które zdecydujà si´
na przyjazd do Krakowa.

Patronat medialny:

Godziny otwarcia:
18-19.11.2004 - godz. 10.00 -17.00
20.11.2004 - godz. 10.00 -15.00

Oferujemy Paƒstwu:
rezerwacj´ hoteli dla wystawców i zwiedzajàcych
pomoc przy aran˝acji stoiska targowego
us∏ugi spedycyjne, celne i transportowe
us∏ugi foto i ksero
udost´pnienie sali seminaryjnej dla organizacji
indywidualnych prezentacji win
us∏ugi reklamowe na terenach targowych i w mediach

