SUGESTÃO DE PAUTA

Evento no setor de vinhos cresce mais
de 100% mesmo com a crise econômica
O evento “Wine Weekend São Paulo Festival”, cuja sexta edição será realizada
entre os dias 2 e 5 de julho, no Pavilhão das Culturas, no Parque Ibirapuera, em
São Paulo (SP), já é um sucesso, apesar da crise econômica atual. O evento, que
vai reunir uma série de atrações para o público que gosta de vinhos, já teve todos
os seus espaços comercializados. No total, 65 expositores vão ocupar 52 estandes,
que estarão espalhados por uma área de 6.000 m². Para se ter ideia, na quinta
edição do encontro, em 2014, participaram 30 expositores em 20 estandes, numa
área de 2.000 m².
“Estes números mostram a importância e a dimensão do atual mercado brasileiro
de vinhos. Além disso, o ‘Wine Weekend’ é uma oportunidade concreta para
fabricantes e importadores venderem suas bebidas diretamente para o
consumidor”, explica Zoraida Lobato, diretora da Market Press Editora e Eventos,
organizadora do evento.
A executiva também projeta um crescimento significativo com relação à presença
de público. “São Paulo é o maior mercado consumidor de vinhos do Brasil e, por
esta razão, o ‘Wine Weekend’ deste ano trará ainda mais atrações interessantes
para atrair visitantes. Nossa expectativa é de um público de 25.000 pessoas nos
quatro dias do evento”, afirma Zoraida. No ano passado, o encontro recebeu
14.000 pessoas.
SOBRE O “WINE WEEKEND SÃO PAULO FESTIVAL”
O “Wine Weekend São Paulo Festival” será realizado entre os dias 2 e 5 de julho,
no Pavilhão das Culturas, no Parque Ibirapuera, em São Paulo (SP). O evento vai
reunir uma série de atrações para o público que gosta de vinhos, como
degustação de diferentes rótulos, descontos especiais, palestras, jantares
harmonizados, museu e exposições, entre outras. Além disso, outras bebidas
adultas também farão parte do evento, com destaque para a cerveja, que contará
com um espaço especial reservado para degustação e comercialização de cervejas
especiais.

CREDENCIAMENTO DE IMPRENSA
Os jornalistas que desejarem visitar o “Wine Weekend São Paulo Festival” já
podem solicitar seu credenciamento no site www.wineweekend.com.br.
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