Fim da Expovinis fortalece o Brinda Brasil
Após 22 anos trazendo ao Brasil rótulos internacionais e
promovendo timidamente a produção vitivinícola brasileira, a
Expovinis chega ao fim. O evento deste ano, previsto para entre 12 e
14 de junho próximo, foi cancelado. Sem patrocinadores fortes e
com uma evasão de público que vinha diminuindo a cada edição, a
considerada “maior feira de vinhos das Américas” virou um lounge
dentro de outro evento.
Mantida inicialmente por um grupo português e depois buscando
parcerias no mercado, a ExpoVinis Brasil estava prevista para
ocorrer no Expo Center Norte, em São Paulo. Mas no último dia 27
de fevereiro seus organizadores anunciaram que o evento cedeu
suas datas para a Fispal Food Service, uma feira voltada ao mercado
de restaurantes.
O fim do ExpoVinis volta as atenções para a oitava edição do Brinda
Brasil – Maior Salão do Espumante Brasileiro, que este ano também
terá como atrações os segmento gourmet e de bebidas especiais
das vinícolas brasileiras. Com 22 marcas confirmadas e pretendendo
atingir 30 estantes de espumantes, além de cinco empórios que
venderão toda a linha de vinhos, cerveja, cachaças, grapas e vodkas
produzidos pelas vinícolas brasileiras, num total de 50 estandes e
um grande lounge nos gramados, o Brinda Brasil 2018 vai ocupar
uma área de 3 mil metros quadrados dentro do Brasília Palace Hotel.
O evento ocorrerá em dois dias, 14 e 15 de junho, quinta e sextafeiras, das 18h às 23h, com expectativa de crescimento de pelo
menos 10% do público de 2 mil pessoas do ano passado. Os
ingressos começam a ser vendidos ainda em março, pelo site e nas
lojas da bilheteria digital.com, em todos os shoppings do DF.

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.

