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SAVE THE DATE  
29 de novembro -1 de dezembro de 2016  

 

« Novo cap e novas cores  

na 20ª edição do Vinitech-Sifel » 
 

 

Vinitech-Sifel confirma, nesta 20ª edição, o seu estatuto de líder e de salão, eficaz, inventivo, 

construído em torno de três fundamentos: Business, Inovação e Internacional. Este aniversário 

será celebrado na presença de 800 expositores em 65 000 m², que representam os fabricantes 

de equipamentos e técnicas dos setores vitivinícola, arborícola e hortícola do mundo inteiro.  

Fiel à sua vocação – o acompanhamento de todas as fileiras - esta grande bienal irá destacar 

particularmente os acessos geradores de performance entre os diferentes atores 
 

« De 29 de novembro a 1 de dezembro, todos os profissionais poderão encontrar no Vinitech-

Sifel as soluções e inovações para evoluir na sua profissão e nas suas práticas » confirma 

Delphine Demade, Diretora do salão. 

 

 

 
 

Esta 20ª edição ilustrará a dinâmica do Vinitech-Sifel, um salão bem 

rodado que soube renovar e inovar para manter o seu lugar de líder. 

Esta evolução constante conduziu Congressos e Exposições de 

Bordeaux a levarem a cabo um trabalho de fundo sobre a marca a 

fim de afirmar os seus valores e o seu ADN.  

 

A cimentação da identidade do salão é afirmada por uma forma 

quadrada, reforçada pela assinatura «O SALÃO MINDIAL vitivinícola, 

arborícola, hortícola». Vinitech e Sifel estão unidos por 4 pontos que 

simbolizam os 4 polos do salão. 

 

À volta do quadrado, o sistema de pictograma ilustra as temáticas 

abordadas no salão, os produtos e serviços propostos… Este sistema 

iconográfico cria uma rede declinável e dinâmica que coloca o  

Vinitech-Sifel como uma plataforma das redes profissionais dessas 

fileiras.  
 

 

 

 

 
Uma vista de olhos do Vinitech-Sifel 2016… 
 

Uma oferta exaustiva 

Organizada em torno de 4 polos nos 65 000 m² de superfície de exposição:  

 «Técnicas culturais» (21 500 m²) 

 «Engarrafamento e acondicionamento» (13 500 m²) 

 «Equipamentos de caves e de adegas» (24 000 m²) 

 «Serviços e Formação» (4 000 m²) 

 

Uma vontade de transversalidade entre as fileiras 

Com o objetivo de avaliar as evoluções das fileiras, os organizadores realizaram uma análise 

qualitativa das expetativas dos expositores e dos visitantes.  

  



O ENCONTRO COM A INOVAÇÃO 

 

Com a apreciação dos seus retornos e uma reflexão levada a cabo internamente, o fio 

condutor desta edição de 2016 será a transversalidade com 40% da sua oferta e 40% das 

conferências do Fórum das Ideias dedicadas tanto à fileira vitivinícola, como à frutícola e à 

hortícola.  
 

No plano da exposição, o Vinitech-Sifel desenvolve este ano a oferta frutas e legumes nos 4 

polos em vez de a concentrar num só espaço. Paralelamente, o salão organiza um percurso 

específico «frutas&legumes» para acompanhar os profissionais interessados especialmente 

nessas setores. 

 
Uma forte dimensão internacional 

Quer se trate do número de países representados no plano da frequentação (70 países), de 

expositores, de marcas, ou de visitantes estrangeiros, o Vinitech-Sifel é incontestavelmente 

«Worldwide». Nos 800 expositores aguardados, estimamos em 20 % o número de estrangeiros 

que representam todos os setores.  
 

Foi organizada uma estratégia de promoção ativa em colaboração com inúmeros parceiros 

(Promosalons, Interco …) a fim de favorecer a vinda de atores do mundo inteiro: decisores das 

interprofissões, grandes industriais e produtores responsáveis por cooperativas …,existe ainda um 

programa à medida, dedicado aos grupos de visitantes internacionais, de visitas técnicas dos 

grandes castelos.  

Para culminar, um momento forte das trocas comerciais plebiscitado na última edição: a 

convenção internacional de negócios que oferece aos profissionais a possibilidade de 

estabelecerem contatos específicos para as reuniões em B2B pré-programadas. O seu formato foi 
otimizado para acolher um maior número de reuniões. 
 

 

 

 
 

Uma vitrina da tecnologia e dos equipamentos do amanhã  

Packaging, serviços, equipementos… independentemente dos setores, as últimas novidades dos 

construtores serão expostas ao longo dos corredores e no quadro do Fórum das ideias, três 

encontros que irão realçar particularmente as grandes inovações e as mais recentes práticas: 
 

 O espaço «Novidades e Inovações» apresenta os últimos equipamentos anunciados 

pelos expositores do salão, assim como os produtos premiados no quadro dos Trophées 

de l’Innovation (palmarés conhecido a partir do mês de setembro) e as empresas 

vencedoras dos Trophées Oenovation (organizados pela Technopole Bordeaux 

Montesquieu em parceria com o Vinitech-Sifel). 

 Um espaço de demostrações «innovations en live» e testes de máquinas. 

 Um espaço dedicado às conferências (uma quarentena de conferências) em torno de 

temáticas da atualidade, inovação e prospetiva. Os debates irão abordar temas 

comuns às fileiras vitivinícola e frutas e legumes tais como: a adaptação à mudança 

climática, os inseticidas fitossanitários, a transmissão de explorações e a dinâmica do 

empreendedorismo, as inovações tecnológicas e os novos processos (material, 

enologia…) ou ainda a agroecologia.  

 

 
 
 
 

 

 

 

Contato: 

 
 

Agence Passerelles 

Barbara Lucido & Isabelle Latour-Gervais 

Tél : 05 56 20 66 77 

vinitech-sifel@passerelles.com  

Congrès et Expositions de Bordeaux 

Marie-Sol Fournier & Elodie Campello 

Tél : 05 56 11 99 43/32 

presse@bordeaux-expo.com 
 

Vinitech-Sifel recorda os números chave de 2014 : 

 850 expositores dos quais 150 estrangeiros 

 44 160 profissionais reponderam presente ao longo dos três dias (dos quais 

15 % de profissionais estrangeiros) 

 65 000 m² de exposição 

 70 países representados 
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