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Rynek wina i alkoholi mocnych w Polsce nale˝y do najlepiej rozwijajàcych si´
w Europie. Ciàgle roÊnie w naszym kraju kultura spo˝ycia i otwartoÊç na wiedz´ 
winiarskà. Najwa˝niejszym i najwi´kszym wydarzeniem integrujàcym bran˝´ winiar-
skà sà 19. Mi´dzynarodowe Targi Wina w Krakowie ENOEXPO®. To profesjonalne
spotkanie bran˝owe łàczàce producentów z ró˝nych stron Êwiata z importerami
oraz importerów z dystrybutorami i sektorem HoReCa. Prezentacje win oraz innych
alkoholi z wielu krajów, spotkania i warsztaty prowadzone przez znanych ekspertów
w ramach Akademii Wina ENOEXPO®, degustacje typu Master Class i presti˝owe
konkursy winiarskie to zdecydowanie atuty tych targów.

To jest pierwszy 
raz kiedy Słowenia 
zaprezentowała si´ z 10 
producentami. Dzi´ki wsparciu
Ambasady Słoweƒskiej w Warsza-
wie byliÊmy w stanie pokazaç si´ 
nie tylko z dobrymi winami, ale te˝ 
w sposób atrakcyjny wizualnie dla od-
wiedzajàcych. Polacy szukajà nowych
smaków i nowych regionów, a Słowenia
dla polskich klientów takim nowym regio-
nem jeszcze jest. SpotkaliÊmy si´ z zain-
teresowaniem, miałem przygotowany
Master Class dla 30 osób, a zgłosiło si´
tyle, ˝e mógłbym zrobiç 3 Master Classy
na ka˝dy dzieƒ targowy, niestety musia-
łem odmawiaç, nie spodziewaliÊmy si´
takiego zainteresowania. Równie˝ na
naszym stoisku widaç, ˝e ludzie 
si´ cały czas pokazujà, 
próbujà wina. 

Damian Buraczewski,
SlovVine

Wydarzenie odbywa si´ równoczeÊnie z 29. Mi´dzynarodowymi Targami
Wyposa˝enia Hoteli i Gastronomii HORECA® oraz 20. Targami Artykułów Spo˝yw-
czych i Napojów dla Gastronomii GASTROFOOD®. Dzi´ki połàczeniu tych imprez
producenci i importerzy wina majà doskonałà okazj´, aby zaprezentowaç ofert´ 
odbiorcom z sektora HoReCa i handlu. 



Profil wystawców
Na targach obecni sà przede wszystkim producenci wina z ró˝nych krajów w tym
coraz liczniej z Polski, importerzy i dystrybutorzy wina, a tak˝e wystawcy z sektora
piw, cydrów oraz alkoholi mocnych czy firmy oferujàce akcesoria winiarskie oraz
usługi zwiàzane z produkcjà wina. HoReCa to bran˝a, która cały czas potrzebuje no-
woÊci. Konsumenci poszukujà nietypowych i dobrych jakoÊciowo wyrobów produ-
kowanych lokalnie na niewielkà skal´. Idealnie w te oczekiwania wpisujà si´ alkohole
rzemieÊlnicze prezentowane na ENOEXPO®.

Przede wszystkim 
cieszymy si´, ˝e wystà-

piliÊmy w takiej grupie. Mog´ 
nieskromnie powiedzieç, ̋ e było
to jedno z bardzo licznie odwie-

dzanych stoisk. Jak widaç cały czas
mamy goÊci i jest to przykład na to, 
˝e tym razem zespołowe działanie

przyniosło skutek. Jest tu reprezen-
tacja praktycznie wszystkich najlep-

szych polskich destylatów. Mamy wódki,
okowity, likiery, które łàczy jedno – sà 

to alkohole robione w limitowanych
wersjach, w niedu˝ych iloÊciach, 

z naturalnych składników z ogro-
mnym wkładem autorskim 

ich producentów.

Bartosz Wilczyƒski, 
Promotor Kulinarny 

(Polskie Destylaty/Destyl) 

Podczas 18. edycji ENOEXPO® ofert´ zaprezentowało

111wystawców, w tym75 zagranicznych z13 krajów m.in.: Austrii, 

Czech, Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Kosowa, Niemiec, Portugalii, Słowenii, RPA, 

W´gier, Włoch oraz Polski. Targi odwiedziło ponad7tysi´cy goÊci zwiàzanych 

zawodowo z sektorem winiarskim i gastronomicznym. 



ⓦ restauratorzy
ⓦ hotelarze
ⓦ właÊciciele pubów, barów
ⓦ przedstawiciele sklepów specjalistycznych i hurtowni
ⓦ przedstawiciele sieci dystrybucyjnych i handlowych
ⓦ producenci i importerzy wina
ⓦ specjaliÊci ds. zakupów
ⓦ doradcy ds. wina, sommelierzy
ⓦ organizatorzy eventów
ⓦ media bran˝owe

Profil zwiedzajàcych

Od 14 lat integralnà cz´Êcià ENOEXPO® sà dwa konkursy winiarskie: Mi´dzynaro-
dowy Konkurs Winiarski o Medal ENOEXPO® oraz Konkurs Polskich Win i Cydrów
o Medal ENOEXPO®. Konkursy odbywajà si´ na miesiàc przed targami i mogà 
w nich uczestniczyç producenci oraz importerzy, niezale˝nie od udziału w ENOEXPO®.
W ten sposób nagrodzone produkty zyskujà dodatkowy czas na promocj´ na
polskim rynku, a dzi´ki połàczeniu z Targami HORECA®/GASTROFOOD docierajà do 
nabywców z sektora gastronomicznego. Medale Mi´dzynarodowych Targów Wina
w Krakowie ENOEXPO® sà presti˝owym znakiem jakoÊci, Êwiadczàcym o wyjàtkowych
walorach alkoholi i pomagajàcym im odnieÊç komercyjny sukces. 

Konkursy winiarskie



Poza ró˝norodnà ofertà win i innych alkoholi prezentowanych na stoiskach targo-
wych,Targi ENOEXPO®gwarantujà bogaty program seminaryjno-warsztatowy. Pod-
czas ka˝dej edycji znani winiarze, dziennikarze, enolodzy oraz sommelierzy dzielà
si´ swojà wiedzà i doÊwiadczeniem w ramach Akademii Wina ENOEXPO®. Ten trzy-
dniowy cykl profesjonalnych szkoleƒ,warsztatów i degustacji jest co roku współtwo-
rzony przez wystawców, organizacje winiarskie oraz ambasady i cieszy si´ ogrom-
nym zainteresowaniem wÊród uczestników z bran˝y winiarskiej i sektora HoReCa.

Naturalnie w Krakowie

Dodatkowe wydarzenia

Podà˝ajàc za najciekawszymi trendami, podczas 19. edycji chcemy zwróciç uwag´
na wina naturalne, które produkuje si´ z poszanowaniem dla Êrodowiska i z minimal-
nà ingerencjà człowieka. Na Êwiecie wzbudzajà one coraz wi´ksze zainteresowa-
nie, pojawiajàc si´ w kartach znanych restauracji oraz ofercie sklepów winiarskich.
Produkcja ekologicznych i biodynamicznych win wymaga ogromnego wysiłku wła-
Êcicieli tych wyjàtkowych winnic. Konsumenci mogà byç pewni, ̋ e otrzymujà wino
stworzone z pasji i w miejscu, gdzie jakoÊç jest wa˝niejsza ni˝ iloÊç. Zapraszamy
producentów, importerów i dystrybutorów do zaprezentowania oferty swoich win na
ENOEXPO®. 
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