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Caro(a) Produtor(a),

 

4 DIAS INTENSOS DEDICADOS AO MUNDO DO VINHO E DA GASTRONOMIA

Em 2004, quando surgimos no mercado com o projeto Essência do Vinho, muitos ficaram 

surpresos.

Em 2017, quando anunciamos a parceria com o grupo editorial Masemba para juntos 

garantirmos a continuidade do título “Revista de Vinhos” e o evento “Encontro com 

Vinhos” e “Encontro com Sabores” voltamos, muito provavelmente, a surpreender.

 

O setor conhece-nos.

Acreditamos nos nossos conceitos, mas também temos a humildade de reconhecer o 

que já existe, tem potencial e, sobretudo, deve ser melhorado.

 

Sem medo de arregaçar as mangas e colocar mãos à obra, apresentamos-lhe a 18ª edição 

do evento “Encontro com Vinhos” e “Encontro com Sabores”.

Objetivo?

Fazer mais.

Fazer melhor.

 

No local de sempre, o Centro de Congressos de Lisboa, na Junqueira, quatro intensos 

dias pensados para promover o vinho e a gastronomia de Portugal.

Junto de profissionais destas áreas.

Junto de dezenas de importadores internacionais.

Junto de dezenas de jornalistas e lideres de opinião de várias nacionalidades.

Junto, claro, de milhares de consumidores.

 

Uma forte campanha de meios nos Media convencionais portugueses (tv, rádio e 

imprensa) alcançará uma vasta audiência nacional. 

Esta campanha de promoção e comunicação será reforçada através dos nossos meios: 

Portugal:

Revista de Vinhos, programa “A Essência” (RTP3 e RTP Internacional), Lux, Lux Woman, 

Angola:

Lux Angola, Divo 

EUA:

The Portuguese Channel.

Uma campanha online internacional sem precedentes, incluindo nas redes sociais, 

alcançará milhares de visualizações (só a página de facebook da Revista de Vinhos 

apresenta perto de 160.000 seguidores, sendo a quarta revista especializada em vinho 

do mundo com maior número de seguidores).
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 Entre os destaques da programação…

 

/ Portugal Wine Connection (speed wine meeting): reuniões exclusivas entre produtores 

representados no evento, importadores, cadeias de supermercados, distribuidores, 

hotéis, restaurantes, lojas, garrafeiras, caterings e jornalistas internacionais. Decorrerão 

em espaço próprio que a organização disponibiliza, mediante solicitação prévia.

 / A Escolha da Imprensa: jornalistas, Masters of Wine, sommeliers e líderes de opinião 

convidados, de diferentes nacionalidades, provam e avaliam os vinhos representados no 

evento.

 

/ Prova comentadas: os melhores especialistas em vinho conduzem um programa de 

provas comentadas que representam a diversidade de Portugal.

 

/ Provas exclusivas de vinhos nacionais e estrangeiros: o privilégio da degustação de 

vinhos raros e icónicos, em muitos casos permitindo viagens pelo tempo ao longo de 

várias décadas.

 

E porque vinho e gastronomia são, no fundo, o melhor de dois mundos…

Pela primeira vez apresentamos o “Congresso dos Cozinheiros”, em parceria com as 

Edições do Gosto, o mais relevante acontecimento anual para os profissionais da cozinha, 

que terá a participação de grandes nomes portugueses e internacionais.

Inserido no congresso será ainda promovido um fórum de reflexão exclusivamente 

dedicado ao vinho e um cuidado espaço de restauração e de produtos gastronómicos 

funcionará durante todo o evento.

 

Conheça em anexo as condições de participação e fique atento às novidades. Seja nosso 

parceiro neste desafio!

 

Não basta fazer eventos. É preciso saber como os posicionar. De forma correta e 

independente.

Em nome dos vinhos portugueses. Em nome dos produtos do nosso país.

 

Estamos juntos, de 10 a 13 de novembro, no Centro de Congressos de Lisboa, na 

Junqueira.

 

 

Com os mais cordiais cumprimentos,

Nuno Guedes Vaz Pires
Diretor da Revista de Vinhos
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NÚMEROS 2016

450 
expositores

2.500 
vinhos em prova

20.000 
visitantes



JORNALISTAS E IMPORTADORES

Objectivos: Público / Visitantes / Consumidores

Objectivos: Profissionais por Actividade de Negócio

24 PAÍSES CONVIDADOS

Estados Unidos da América

Angola

Brasil

Canadá

Dinamarca

Filandia

Holanda

Itália

Noruega

Reino Unido

Rússia

Suécia

Alemanha

Bélgica

China

Coreia do Sul

Espanha

França

Hong Kong

Japão

Polónia

República Checa 

Singapura

Suíça

1999 – 1995 | NEXT GENS 8%

1995 – 1980 | MILLENNIALS 39%  

1980 – 1965 | X-GENS 29%

1965 – 1950 | BOOMERS 22%

1950 – 1920 | SILENT 2%

Distribuidores 23%

Horeca (Hotéis, Restaurantes) 38%

Retalhistas (Garrafeiras / Supermercados / Hipermercados) 16%

Importadores 8%

Jornalistas / Formadores de Opinião 12% 

23%

38%

16%

8%

12%

29%

22%
8%

39%
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Unidos pelo Novo Espírito  
do Vinho e da Gastronomia

NEWSLETTER

EVENTOS PORTUGAL

REDES SOCIAS

PAÍSES / MERCADOS ACTUAÇÃO

REVISTADEVINHOS.PT 

EVENTOS MERCADOS EXTERNOS

ALCANCE ONLINE

ESCOLA ESSÊNCIA DO VINHO

31.000 leitores mensais

+600.000 pessoas 
acompanharam os eventos 
organizados/produzidos em 2016

REVISTA DE VINHOS

ESSÊNCIA DO VINHO

+50 
cursos organizados  
no porto e em lisboa

400.000
subscritores

150.000
Visualizações Mensais

26 

10

120 

215.000
seguidores

1.300.000
mês

CONTATOS

DIRETOR COMERCIAL: Luís Botelho – Tel: +351 926 559 649  / luisbotelho@essenciadovinho.com
COMERCIAIS: Ana Sampaio - Tel: +351 913 221 119 / +351 215 918 131 / anasampaio@masemba.com ;
Ana Vicente - Tel: +351 961 370 447 / +351 222 088 499 / anavicente@essenciadovinho.com ;
Masemba / R. da Fraternidade Operária, 6 -2794-024 Carnaxide · Portugal / www.revistadevinhos.pt
Essência do Vinho / Av. Dr. Antunes Guimarães, 788 / 4100-075 Porto · Portugal / www.essenciadovinho.com


