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PROCURA DISTRIBUIÇÃO NO REINO UNIDO?

Wines Unearthed é uma das áreas com mais sucesso na maior feira profissional de vinhos no Reino Unido, a London
Wine Fair.
É uma área dedicada a produtores do mundo inteiro à procura de distribuição no tão prestigiado e competitivo mercado
Inglês. Essa secção da feira é especialmente desenhada e pensada para compradores, importadores e grossistas.
Propomos-lhe um pack ‘tudo incluído’ com stands, uma secção para produtores biológicos, uma campanha de marketing
específica e uma conferência na véspera do início da feira concebida para ajudá-la/o a exportar ‘melhor’ e que inclui
um dossier de +90 páginas com informações sobre o mercado, tendências e contactos. É a melhor solução e a mais
acessível financeiramente para quem está a tentar entrar no mercado Inglês.
“Wines Unearthed é uma opção fantástica que propõe
sempre vinhos novos que ainda não estão representados
no mercado, propostas interessantes que ajudam a diferenciar uma carta de vinhos ou um portfólio.”
Andrew Catchpole, Editor
Harpers Wine & Spirit

“A London Wine Fair e mais particularmente Wines
Unearthed são um evento óptimo. De longe o melhor
em que participei este ano.”
Daniel Henderson
Domaine Vinicole de Chaintres

“O ‘Roadmap to Export’ já é por si só um elemento indispensável que partilha muito mais informação valiosa com que poderíamos
sonhar; é ainda melhorado pela conferência do Domingo à tarde. Os membros do painel são claramente bem informados, partilhando
dados importantes e informações refrescantes! A mensagem era clara e coerente, deixando-nos a nós, produtores, a saber exactamente o que fazer.”
Jonathan Sulenski
Podere La Villa, Italy

Dados estatísticos
O Reino Unido é o 2º maior
importador de vinho do mundo
em volume e valor
A London Wine Fair
é o maior evento de
vinho para profissionais no Reino Unido

O sector do álcool
representa 40,3 mil
milhões de libras
+14,000
visitantes em 3
dias

91% dos visitantes
vêm do Reino Unido

As vendas de vinho subiram
7.5% em pubs/bars/restaurantes novos no Reino Unido
85% dos visitantes afirmam
que a London Wine Fair
tem importância para o seu
negócio

INSCREVA-SE JÁ PARA PARTICIPAR
Veja no verso como participar

O QUE ESTÁ INCLUÍDO?
Inscreva-se já para ter acesso a:

1

Um stand totalmente equipado. Inclui um
espaço para o seu logo, um balcão (com arrumos), um banco alto, gelo e acessórios de
prova. Apenas tem de enviar os seus vinhos
antecipadamente e estar presente nos dias
da feira para conhecer compradores.

3

Uma campanha de marketing dedicada
com emails Wines Unearthed enviados directamente aos mais de 82.000
compradores e importadores da nossa
base de dados; com conteúdo sobre os
expositores no nosso website, na nossa
app e no nosso jornal diário nos dias do
evento.

2

4

Como

Duas entradas para o seminário ‘Road
Map to Export’. Tem lugar na véspera da
feira e irá ajudá-la/lo a perceber melhor
o mercado Inglês dando-lhe conselhos
práticos de como ter sucesso. É uma
parte muito valiosa da nossa proposta
incluindo dados dos maiores influenciadores do sector num dossier com
contactos, e tendências.

Inclusão no catálogo Wines Unearthed
catalogue, disponível na feira para os
mais de 14.000 visitantes da LWF

Para inscrever-se, envie um email para: wu@jkmarketing.co.uk, incluindo o seu website e um breve parágrafo
descrevendo um pouco a história do seu projecto.
Custo total: 2.100£

CONTACTOS
Portuguese and French speaking:
Ana Sofia de Oliveira
tel: +351 916116 938
ana@jkmarketing.co.uk

London Wine Fair:
Laura-Marie Taylor-Stoakes
tel: +44 (0) 20 7973 4708
lm.taylorstoakes@londonwinefair.com

