Europeus se encantam com espumantes
brasileiros que estarão no Brinda Brasil
A participação de doze vinícolas brasileiras, com um total de 22 rótulos de
espumantes durante a maior feira de vinhos do mundo, realizada agora
em março na cidade de Düsseldorf, na Alemanha, fez tanto sucesso que os
negócio fechados atingiram a cifra de US$ 1,6 milhão. Alguns destes
espumantes estarão na oitava edição do Brinda Brasil, dias 14 e 15 de
junho, no Brasília Palace Hotel, entre eles rótulos Casa Valduga, Lidio
Carraro, Salton, e Nova Aliança.
Os mais de 500 atendimentos realizados apenas no Sparkling Brasil
Lounge nos três dias de realização da ProWein, provocaram um aumento
de 30% nos negócios com 17 países, para os próximos 12 meses. Esse
resultado é 60% maior em relação à edição do ano passado. A participação
das empresas foi viabilizada pelo projeto setorial Wines of Brasil,
desenvolvido pelo Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin) – por meio do
Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura do Rio Grande do Sul
(Fundovitis) –, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). O estande também foi apoiado
pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Sul (SDECT/RS).
“O mercado tem demonstrado um reconhecimento cada vez maior do
Brasil como referência na elaboração de espumantes dentre os países do
hemisfério sul”, explica o gerente de Promoção do Ibravin, Diego Bertolini.
“A feira foi um sucesso. Além das empresas terem acertado parcerias com
novos importadores, fecharam boas vendas durante o próprio evento”,
comemora.
Além de compradores dos países-alvo do projeto – Estados Unidos, Reino
Unido e China – o estande recebeu visitantes da Irlanda, Suíça, Holanda,

Suécia, Portugal, Bélgica, Emirados Árabes, Israel e França. Sobre esse
último território, Bertolini informa que algumas vinícolas brasileiras
fecharam com importadores para esse concorrido mercado. “O interesse
no espumante brasileiro tem sido cada vez maior e acaba surpreendendo
positivamente os compradores e também os consumidores”, analisa o
gerente. No ano passado, apenas uma das empresas expositoras exportou
12 mil garrafas para a França.
O dirigente também cita o destaque do trade e da imprensa internacional
para o espumante brasileiro, afirmando que ‘the next great bubbles comes
from Brazil’ (em tradução livre, as próximas grandes borbulhas vêm do
Brasil). E você pode constara isto por aqui, in loco, na maior feira de
espumantes brasileiros do País, dias 14 e 15 de junho, no Brasília Palace
Hotel que, pelo segundo ano consecutivo, recebe o Brinda Brasil.

BRINDA BRASIL

O Maior Salão do Espumante Brasileiro
Data: 14 (quinta) e 15 (sexta) de junho de 2018
Local: Brasília Palace Hotel – SHTN, Trecho 1, Lote 1 – CEP:70800-200 –
Brasília/DF
Convites á venda
– pela Bilheteria Digital (com cobraça de taxa), nas lojas do
– Conjunto Nacional
– Pátio Brasil Shopping
– Brasília Shopping
– Feira dos Importados
ou pelo site: www.bilheteriadigital.com.br
– Adega Almeida (Sem taxa de serviço)
End: SHCGN 710/711 – Bloco F, loja 43 – Asa Norte – Brasília, DF, 70750-660
Horário: das 9 às 19h
Telefone: (61) 3036-8580
– Renato Vilarinho (Sem taxa de serviço):
(61) 98252-3905
VALORES:
90 reais – 1o lote (100 primeiros ingressos)
100 reais – 2o lote
120 reais – 3o lote
150 reais – na porta do evento.
Maiores informações no site do Brinda Brasil: www.brindabrasil.com.br

Ou por whatsapp:
(61) 99829-8087
(61) 98131-7437
(61) 98193-8313

Censura 18 anos.
Sujeito a lotação.

