2017 EDITIONS

SOMMELIER WINE MARKET “SUMMER EDITION” | 27 MAIO
Sommelier Wine Market “Summer Edition” é dedicado a vinhos leves e
frescos especialmente propícios a serem consumidos nesta estação do ano.
Dos brancos aos rosés, passando ainda pelos espumantes e pelos tintos
ligeiros, os apreciadores de vinho poderão provar e comprar vinhos de alguns
dos melhores produtores nacionais.
Haverá ainda formações e provas de vinho comentadas por escanções de
referência.
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PROGRAMA
Os eventos Sommelier Wine Market têm como missão proporcionar aos
expositores um contacto mais próximo com um público interessado, que vem
ao evento para “Conhecer, provar e comprar”.
É neste espírito, e com este objetivo que planeámos uma série de novas
atividades como os SOMMELIER WINE TASTINGS e os SOMMELIER
STORYTELLING que vão dinamizar ainda mais a relação entre os produtores,
os escanções e o público.
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SOMMELIER WINE MARKET “SUMMER EDITION” | 27 MAIO
PROGRAMA/ HORÁRIO
Horário – abertura ao público às 12h e encerramento às 20h30.
SOMMELIER WINE TASTINGS – 3 workshops7 provas comentadas para 20 pessoas
cada com uma duração de 1h30. Estes workshops são pagos e têm o seguinte horário:
Workshop 1 das 15h00 às 16h30
Workshop 2 das 16h45 às 18h15
Workshop 3 das 18h30 às 20h00

SOMMELIER WINE STORYTELLING – 5 sessões de 50mn cada, com começo à hora
certa, das 15 às 20h, onde reconhecidas profissionais do meio, irão contar e partilhar
histórias e experiências com o público. Sessões para cerca de 60 pessoas de entrada
gratuita mediante inscrição previa
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OPORTUNIDADE - SOMMELIER WINE MARKET






Espera-se ter número mínimo de 40 expositores/produtores Todos os
expositores terão um espaço igual, devidamente preparado (com mesa,
toalhas, frapés e cuspideiras), de forma a que os participantes só tenham
que se preocupar com os seus produtos.
Serão disponibilizado serviço de gelo e água aos expositores
Haverá serviço de copos e uma equipa de apoio especializada
Cada produtor participante terá direito a 15 convites para distribuir junto
dos seus contatos.
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LOCALIZAÇÃO ESPAÇO AMOREIRAS - SOMMELIER WINE MARKET
O Sommelier Wine Market realiza-se no Espaço Amoreiras,
na rua D. João V nº 24, em Lisboa (entre o Largo do Rato e o
Amoreiras Shopping).
Um local muito central em Lisboa, e com todas as condições
para acolher este tipo de eventos, ar climatizado, wi-fi
gratuito, multibanco, óptimos acessos e estacionamento
subterrâneo para mais de 400 viaturas

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO,
CONTACTE:

Joana Alvim
T 966 311 641
comercial@marketmakers.pt

Market Makers, Unipessoal Lda
Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 1, 1º Dto
1070-100 Lisboa

