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TYPISCH NR. 1 –
TYPISCH PROWEIN.
Weergaloos internationaal, uniek professioneel – zo
presenteert de ProWein zich ook in 2020 aan haar
bezoekers. En zo beschrijven talrijke bezoekers van over
de hele wereld de wereldwijde nummer 1 van haar
branche.
Dat enthousiasme komt niet opeens uit de lucht vallen.
Onze passie voor perfecte organisatie en de hartstocht
voor onze producten vormen al meer dan 25 jaar de
voorwaarde voor het duurzame succes van de ProWein.
Maar bovenal zijn dat de fantastische exposanten en
bezoekers met hun ideeën van overal ter wereld.
Wees van de partij in 2020. Wees welkom in Düsseldorf.
Welkom op de ProWein!

Nieuw bezoekersrecord
op de ProWein 2019

61.500
vakbezoekers uit
142 landen.
Bron: ProWein 2019
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UW SUCCES BEPAALT
DE PROWEIN. DE
PROWEIN BEPAALT
UW SUCCES.
Aan het wereldwijde succes van de ProWein dragen de
exposanten en bezoekers beslissend bij. Zij zien in de
beurs de basis voor hun zakelijke transacties. Zij
informeren zich over internationale trends op de talrijke
omlijstingsprogramma’s en doen zo inspiratie op voor
eigen marktsucces. Gezamenlijk maken zij de ProWein
tot wat ze is: de met afstand belangrijkste internationale
handelsplaats voor wijnen en spirituosa.
De internationaliteit van de ProWein is overigens al heel
lang een doorslaggevende factor. Per slot van rekening
wordt de branche al vele jaren door een sterk groeiende,
internationale business gedomineerd. Met exposanten
uit 64 landen biedt de ProWein het enige consequente
antwoord op de ultieme uitdaging: een ongeëvenaard
overzicht over het productaanbod van deze wereld.

DE CIJFERS VAN PROWEIN

EXPOSANTEN UIT 64 LANDEN

• 6.900 exposanten
• 64 exposerende landen
• 61.500 vakbezoekers
• 142 verschillende landen

Bron: ProWein 2019

Bron: ProWein 2019

6.900
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KNOWHOW
VOOR UW
MARKTSUCCES.
De ProWein is een typische beurs „Made in Germany“.
Wereldwijd wordt op dat keurmerk vertrouwd. Op de
ProWein is dat net zo. Wij zetten alles op alles om uw
beursbezoek tot een succesvolle business meeting te
maken. Met andere woorden: u houdt zich bezig met uw
afspraken. Wij zorgen ervoor dat u ontspannen aan de
slag kunt.
En dat doen we met alle verschuldigde passie van een
attente gastheer. Bijvoorbeeld via de aankleding van een
omlijstend programma, dat u helpt om trends te herkennen
en uw business efficiënt te plannen. Aan de hand van een
hallenindeling die u wegwijs maakt in de wereld van de
wijnen. Of met behulp van een voorbeeldige infrastructuur.
Wij weten als geen ander dat de term „goed
organisatievermogen“ niet bijzonder emotioneel klinkt.
Maar hoe men het ook wil noemen: Aan het eind van elke
ProWein draait het bij de bezoekers om pure emotie –
enthousiasme namelijk. En dat is precies waarom 97 %
van u een bezoek aan de ProWein aanbeveelt. Volgt u dat
advies zelf dus ook maar op!

Dat maakt de ProWein
uniek:

• Zuiver vakbeurs-concept
• ‚s Werelds grootste internationale
aanbod

• Perfect georganiseerd, gemakkelijk
bereikbaar – dankzij een perfecte
infrastructuur
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•M
 et meer dan

120 internationale

DE SPECIALE
EXPOSITIES –
BELANGRIJKE
LANDMERKEN OP UW
ONTDEKKINGSTOER.

aanbieders van
craft-spirits

• c raft-beer en cider
• S peciale show in
eigen hal

De speciale exposities en seminars zijn ware parels in
het enorme aanbod van de ProWein. Deze bieden tal van
informatiebijeenkomsten

rondom

de

internationale

trends van de branche. Kenmerkend voor de marktleider
op het gebied van internationaliteit!
„Organic Wines“ verschaft u een inzicht in de competentie
van de belangrijkste brancheorganisaties – en presenteert
uiteraard een eersteklas keuze aan bio-wijnen (hal 13).
40 champagnehuizen presenteren meer dan 60 soorten in
de Champagne-lounge. En daaraan worden nog eens 150
merken uit de directe omgeving toegevoegd. Dat is zelfs
in de champagnewereld een unicum (hal 12).
Het ProWein-forum geeft unieke kennis door. Proeverijen
en

wijnbouwkundige

seminars

van

exposanten

behandelen trends en resultaten van wetenschappelijk
onderzoek (hal 10 en 13).

Met de speciale expositie „same but different“ heeft de
ProWein een eigen forum voor de producenten van craft

Met een verzameling van als best beoordeelde wijnen

spirits, craft beer en cider gecreëerd. Onconventionele

van de internationale wijnprijs verschaft de Tasting Area

producenten presenteren hun innovatieve producten in

by MUNDUS VINI een omvangrijk overzicht van

hal 7.0 aan het publiek. Vaklezingen ronden het aanbod af.

topproducten van over de hele wereld (hal 17).

In de BAR inspireren barkeepers de bezoekers met
buitengewone cocktailcreaties.
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De bezoekers van de ProWein komen
uit de volgende sectoren:

• v akhandel voor wijnen en spirituosa
• g astronomie en hotellerie
• levensmiddelgroot- en -detailhandel
• importeurs en exporteurs
• v erzend-/onlinehandel
• v akgerelateerde organisaties/instanties

UW SUCCES IS ONZE
BUSINESS.
De bezoekers loven de ProWein vanwege haar unieke
vakbeurs-concept en haar internationale aanbod. Aan
dit „loepzuivere business-to-business concept“ hechten
wij de allerhoogste waarde! Al bij de legitimatie wordt
zeker gesteld dat de beurs uitsluitend blijft voorbehouden
aan vakmensen uit handel, gastronomie en hotellerie.
Zo creëren wij een perfecte basis voor uw business.
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IN NEGEN HALLEN
DE WERELD ROND.

9

Overzee

7.0

10

Spanje

7.0

BAR

10

Portugal

12

Spirituosa

11 12 Frankrijk

10

ProWein Forum

Het aanbod van de ProWein zoekt wereldwijd zijns gelijke.

13 14 Duitsland

13

ProWein Forum

Meer dan 6.900 exposanten uit 64 landen presenteren in

15 16 Italië

17

Tasting Area

Düsseldorf hun producten. Ieder jaar een nieuwe

15

Europa

uitdaging. Maar als doorgewinterde nr. 1 beursorganisator

17

Oostenrijk

13

Organic Wines

weten wij daarmee om te gaan. Onze negen hallen zijn

17

Griekenland

12

Champagne Lounge

13

Packaging & Design

overzichtelijk naar land en regio van herkomst ingedeeld
en bieden dankzij de duidelijke structurering snelle
oriëntatie.

by MUNDUS VINI
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CLICK AND CONNECT:
PROWEIN
MATCHMAKING.
Een snelle weg naar nieuwe contacten leidt via
Matchmaking! Hier vindt u precies de exposanten die
aan uw voorstellingen voldoen. Via uw registratie op
www.prowein.com/matchmaking_ 2 kunt u heel eenvoudig
lid worden van de Matchmaking Community – en van de
voordelen profiteren:

• D oelgerichte opbouw van contacten
• O ntmoetings- en gesprekplanning
• G epersonaliseerde contactvoorstellen
overeenkomstig uw voorstellingen

• D e tool leert door uw interactie en doet steeds
preciezere contactvoorstellen
Bovendien helpen onze handige tools op www.
prowein.com/visit u bij uw beursvoorbereiding:

• O verzicht – hier vindt u informatie over de
ticketverkoop, hotels en alle belangrijke gegevens
in één oogopslag

• E xportguide – de overzichtelijke informatiebron:
Wie exporteert waar naartoe?

•M
 y Organizer – Uw persoonlijk beursschema
• P roWein-App – de complete exposantenindex met
zoekfunctie voor producten

• N ewsflash – volg actuele ontwikkelingen rondom
de ProWein

• S ocial Media – voor de rechtstreeks dialoog met u
• P roWein-Magazin – interessante berichten over
regio’s, ontwikkelingen en markten
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HET eTICKET
BESPAART TIJD EN
GELD.
Sneller dan met een eTicket komt niemand naar de
ProWein. Maar de tijdwinst is niet het enige voordeel:
Online-boekers besparen tevens contant geld. Want
het eTicket wordt tegen een voordelige voorverkoopprijs
aangeboden.
Bovendien kunnen bezoekers met het eTicket vanaf de
eerste beursdag gratis gebruik maken van het openbaar
vervoer (VRR in prijsklasse D, Region Süd; Deutsche
Bahn in toeslagvrije treinen in de 2e klasse). En: U heeft
zonder wachten bij de kassa direct toegang tot de beurs.
Maar ook voor de volgjaren biedt uw eTicket voordelen.
Want door uw registratie ontvangt u tot februari
automatisch uw persoonlijke inloggegevens om uw
eTicket rechtstreeks te kunnen kopen.
Bent u nog niet geregistreerd? Geen probleem: op
www.prowein.com/ticket2 ontvangt u na legitimatie
uw persoonlijke inloggegevens voor het eTicket in de
online- shop.

Bestel uw eTicket
op www.prowein.com/ticket2
Onze online-shop is
vanaf november 2019 geopend.
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DÜSSELDORF – EERST
DE BUSINESS,
DAAARNA HET PLEZIER.
Na een succesvolle beursdag kunt u zich op een
afwisselingsrijke en sprankelende stad verheugen. Het
aanbod aan uitgaansmogelijkheden in Düsseldorf is
aangenaam gevarieerd: In het hart van de Düsseldorfse
gastronomie, de Altstadt, liggen honderden bars en
cafeetjes op loopafstand, van brouwerijtapperij tot
exclusieve club. Over de stad verspreid zijn kwalitatief
hoogwaardige horeca en eenmalige eventlocaties te
vinden – ideaal om na de beurs de dag met onvergetelijke
belevenissen af te sluiten.
Trouwens: alle kerndoelen in de beursstad Düsseldorf zijn
met het openbaar vervoer binnen een kwartier bereikbaar.
Dat geldt uiteraard ook voor het station of de luchthaven,
wanneer u Düsseldorf na uw beursbezoek weer wilt
verlaten.

PROWEIN GOES CITY.
Wanneer u wilt, eindigt het succes op de beurs niet om 18
uur. Onder de programmatische titel „ProWein Goes City“
heeft de beurs haar werkterrein naar aantrekkelijke
locations in de stad uitgebreid. Hier en op de talloze
avondevenementen kiest men in een ontspannen sfeer
tussen proeverijen, kwalitatief hoogwaardige voorproefmenu‘s en bottle party’s. De evenementen bieden
de juiste kaders voor informatieve gesprekken en nieuwe
ontdekkingen. Details vindt u op www.prowein-goes-city.de

Hotel- en reisarrangementen:
Düsseldorf Tourismus GmbH
Tel.: +49 211 17202 839
www.prowein.com/hotels2
messe@duesseldorftourismus.de

DATA EN FEITEN
Tijd en plaats
Tijdstip: 15-17-03-2020
Openingstijden: dagelijks van 9:00 tot 18:00 uur
Hallen: 7.0, 9-17
Düsseldorf, beursterrein
Ingangen: noord, hal 17 en oost
Tickets en catalogus
Dagkaart:

• ter plaatse: E 50,00
• in online-voorverkoop: E 35,00
• in online-voorverkoop incl. catalogus: E 58,00
Passe-partout:
ter plaatse: E 75,00
in online-voorverkoop: E 60,00
in online-voorverkoop incl. catalogus: E 83,00

•
•
•

Catalogus:

• ter plaatse: E 30,00
Online-voorverkoop: www.prowein.com/ticket2

TICKET TO THE WORLD

10 -12 november
2020
Shanghai

15 - 17 maart 2020
Düsseldorf, Duitsland

31 maart - 03 april 2020
Singapore
18 - 21 mei 2021
Hong Kong

Messe Düsseldorf GmbH
P.O. Box 10 10 06 _ 40001 Düsseldorf _ Germany
Tel. + 49 211 4560 01 _ Fax + 49 211 4560 668

www.messe-duesseldorf.de

