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COMUNICADO DE
IMPRENSA
VINITECH-SIFEL O ENCONTRO
MUNDIAL DA INOVAÇÃO

Nos dias 20, 21 e 22 de novembro, 850 expositores e mais de 45.000 visitantes participarão na 21ª
edição da Vinitech-Sifel. Face às mutações em curso e desafios tecnológicos, ambientais e
económicos, esta grande bienal internacional será para os atores dos setores do vinho, da
arboricultura e da horticultura "The place to be ": 65.000 m² que fazem deste evento um ponto de
encontro incontornável, vitrina da inovação global, núcleo de intercâmbios e catalisador de negócios.
Pensado por e para profissionais, o Vinitech-Sifel 2018 facilita a descoberta da sua oferta através de
áreas temáticas e percursos de visita; coloca em primeiro plano todas as forças inovadoras com os
Prémios da Inovação da Vinitech-Sifel e os 6 concursos ou ainda com o Start-up Space; reúne
profissionais em torno de mais de 65 conferências; gera contatos e oportunidades de negócios via os
Business Meetings.

VINITECH-SIFEL … 3 DIAS PARA UMA VISÃO A 360 !

Entre os dias 20 e 22 de novembro, tudo o que faz a atualidade das fileiras vitivinícolas & frutas e legumes à
escala internacional estará reunido no Parc des Expositions de Bordeaux.
Com 1200 marcas representadas, a oferta encontra-se distribuída por 4 polos de atividades

Polo Técnico cultural (21 500 m² ou seja 34% da feira)

Polo Equipamentos para caves
e adegas (24 000 m² ou seja 38%)

Polo Engarrafamento e
Acondicionamento (13 500 m² ou seja
22%)

Polo Serviços (4 000 m² ou seja 6%)

Vinitech-Sifel 2018 facilita a sua visita com a criação de múltiplas temáticas visitantes :
•
•
•
•

3 Percursos de visita guiada: «Frutas e Legumes», «Bio» e «Espirituosos» para uma visão
transversal da oferta e para facilitar a legibilidade.
O Espaço Ecophyto e Agro-ecologia: Um espaço de exposição de materiais e de práticas mas
também um fórum aberto, que apoia o produtor na sua vontade de ver evoluir as práticas.
O Espaço Techno Show: 3 dias de demonstrações de materiais e máquinas de ponta para testar e
aprovar antes de investir.
Formação e emprego serão abordados no âmbito da Sphère des Métiers, um espaço co-organizado
com a Vitijob.com e em parceria com a APECITA, (mediante pré-inscrição). Duas dezenas de
empresas, agências de recrutamento assim como umas vinte escolas de formação irão acompanhar os
jovens e os candidatos à reconversão. O programa prevê conselhos personalizados e encontros de job
dating e job training.

VINITECH-SIFEL, HUB DA INOVAÇÃO
Há 40 anos que a inovação tem sido o DNA da Vinitech-Sifel. Vitrina mondial dos últimos avanços apresentados
pelos construtor, impulsionadores de soluções inovadoras (representadas nomeadamente pelas empresas
vencedoras do concurso), a feira reflete a vitrina da dinâmica de mudança do setor tanto quanto alimenta a sua
capacidade de adaptação às mudanças. Exemplo disso é o Polo de Encontro e Inovação desta 21ª edição e o
seu Espaço dedicado a novos produtos.

► Os 21os Trofeus da Inovação da Vinitech-Sifel: mais do que uma simples recompensa, este troféus
reservados aos fornecedores de equipamentos, procedimentos ou técnicas representam um verdadeiro
reconhecimento da profissão e um « booster » comercial e marketing fortes. No passado 6 de Setembro, os
peritos do Comité Científico e Técnico com base nos sessenta dossiês recebidos este ano, estabeleceram um
palmarés muito aguardado. Palmarès vide página seguinte e online www.vinitech-sifel.com
► Destaque para o dinamismo da P & D vitivinícola: com o concurso Wilaaw, destinado aos designers de
rótulos de vinhos e bebidas espirituosas e o Concurso Internacional Wine in Box (CIWIB), única competição
internacional 100% dedicada aos vinhos acondicionados por BIB.
► A promoção de jovens empresas que inventam e empreendem: para descobrir no Espaço Start-up e no
âmbito dos concursos do Grande Prémio da Inovação e Desenvolvimento 2018 da Académia Amorim,
destinado aos jovens empreendedores que apresentem um projeto inovador relacionado com o vinho, o Troféu
Oenovation® em parceria com o Technopole Bordeaux Montesquieu e o concurso Vinalies® Nationales
organizado pelos Œnologues de França.
► O Colóquio Vinipack pela segunda vez no centro da feira. Um encontro para trocar experiências e descobrir
todas as inovações packaging organizadas pelo cluster Atlapack e a rede de fabricantes de embalagens da
região Nouvelle Aquitaine, em parceria com o cluster Inno’vin.

VINITECH-SIFEL ENRIQUECE OS CONTACTOS PARA INOVAR, ENTENDER, DESENVOLVER-SE

Embaixadora de novos desafios, a Vinitech-Sifel constitui um facilitador de encontros, reuniões, trocas e debates
para todos os atores dos setores. No âmbito do Polo Encontros e Inovação, a feira mobiliza inúmeros peritos nas
65 conferências e fóruns, algumas das quais com tradução simultânea. Serão abordados os principais temas da
atualidade das fileiras assim como temáticas transversais aos setores viti-vini e frutas&legumes. 15 Fóruns irão
desenvolver o tema central da agro-ecologia: falar-se-á em práticas alternativas, robotização e imagiologia,
variedades resistentes, conduta profissional…

Delphine Demade destaca: «A nossa feira é vista como uma plataforma pluralista de intercâmbios. Permite a
todos os tipos de visitantes, qualquer que seja a área da sua exploração e tipo de produção, encontrar o seu
espaço e inovações tecnológicas que lhe permitirão melhorar as suas práticas diárias.
A Vinitech-Siefel oferece respostas à medida. É a principal mensagem que pretendemos passar».
A partilha de experiências e encontros também estarão presentes no Espaço Wine & Spirit Profiling. Esta
operação, criada em colaboração com o IFV, com a contribuição dos Escritórios Interprofissionais de Cognac e
Armagnac e da Bordeaux Sciences Agro, permitirá aos visitantes descobrir os benefícios da pesquisa de aromas
através de oficinas de degustação.
VINITECH-SIFEL, UM SALÃO FEDERADOR E CATALIZADOR DE NEGÓCIOS

A Vinitech-Sifel definiu uma estratégia com meios que lhe permitem ser um vetor de negócios e garantir aos
construtores presentes qualidade em termos visitantes.
Objetivo: reforçar a sua posição enquanto plataforma internacional de referência para investimentos futuros nos
sectores da vinha, do vinho, das frutas e produtos hortícolas. Durante vários meses a feira tem desenvolvido
uma grande campanha promocional em cerca de sessenta países produtores europeus, americanos e asiáticos
por forma a atrair visitantes / compradores. Parceiro pró-ativo das reuniões expositores / visitantes, cria um
ambiente favorável aos negócios, oferecendo aos visitantes internacionais dois espaços dedicados no centro do
Polo de Encontros e Inovação:
► Espaço Business Meetings: encontros B to B direcionados, pré-programados, em parceria com a CCI
Nouvelle Aquitaine e European Entreprise Network (EEN).
► A Aldeia Internacional que irá reunir uns trinta representantes das fileiras por país representado.
► As visitas técnicas de castelos/ “châteaux” organizadas para este mesmo alvo, em paralelo com a feira, e
que completam este dispositivo.

VINITECH-SIFEL O ESSENCIAL
As datas : dias 20 a 22 de novembro
✓
✓
✓
✓
✓
✓

3 dias de feira, 20, 21 e 22 de novembro
Parc des Expositions de Bordeaux
21ª Edição
850 Expositores
65 000 m² de área de exposição
45 000 Profissionais de 70 países

vinitech-sifel.com

CONTACTOS IMPRENSA
Agence Passerelles
Sabrina Pessanha Foucaud & Isabelle Latour-Gervais
Tél : 05 56 20 66 77
vinitech-sifel@passerelles.com

Congrès et Expositions de Bordeaux
Marie-Sol Fournier et Elodie Campello
Tél : 05 56 11 99 43 / 32
presse@bordeaux-expo.com

UMA OFERTA COMERCIAL EXHAUSTIVA E VISITAS OTIMIZADAS
A Vinitech-Sifel 2018 distribuiu os seus 65 000 m² em volta de 4 polos temáticos de exposição e 3
percursos de visitas. Esta dupla estruturação valoriza os produtos; maximiza a experiência visitante,
facilita a identificação dos atores e a perceção da oferta expositores por temática.
4 polos para descobrir todas as novidades para as fileiras vitivinícolas, frutíferas e hortícolas:

Polo Técnico Cultural (21 500 m²)
Material de tração
Material de trabalho e de manutenção dos solos
Material para plantações e viveiros
Material de incorporação de matéria fertilizante
Tratamento fitossanitário
Material para a poda e manutenção da vinha
Material para vindima
Produtos fitossanitários, fertilizantes
Polo Equipamentos para caves e adegas (24 000 m²)
Material de transporte, de receção e tratamento da vindima
Tanques de armazenamento e balseiros
Aparelhos de análise e equipamentos de laboratório
Energia, ambiente, higiene
Logística e manutenção

Polo Engarrafamento e acondicionamento (13 500 m²)
Linha de engarrafamento
Garrafas, rolhas, etiquetas
Comunicação & publicidade
Serviços

Polo Serviços (4 000 m²)
Aconselhamento financeiro
Aconselhamento jurídico
Aconselhamento em matéria de seguros
Aconselhamento em matéria de ambiente (energias renováveis, economia de
3 PERCURSOS GUIADOS PARA OTIMIZAR A VISITA
energia…)
Aconselhamento em matéria de marketing e comunicação

Iniciadas em 2016 para orientar os visitantes frente a uma oferta mista, com 40% dos materiais apresentados
dedicados ao setor vitivinícola e à produção de frutas e hortaliças, as visitas guiadas foram renovadas e
enriquecidas. Guias práticos são disponibilizados aos visitantes referenciando a oferta de materiais e serviços,
os vários encontros e destaques por tema, para ganhar tempo e eficiência.
Três temas foram seleccionados após consulta junto dos profissionais :
-

O Percurso « Frutas e Legumes » : testado em 2016, este percurso reúne cerca de
130 expositores e conta com 20 conferências sobre o tema.

-

O percurso « Bio » : soluções transversais para um desafio colectivo. A Transição ecológica
obriga a pensar este percurso, plebiscitado em 2016, como resposta às expectativas específicas
dos produtores certificados, em processo de conversão ou que projetem passar para o bio.
Elaborado com a revista Biofil, a Câmara da Agriculture da Gironde, a FRAB1 e o SVBA1, lista um
conjunto de ofertas compatíveis com a produção « bio » apresentadas por marcas, explora o
Espaço Ecophyto e Agro-ecologia e refere as conferências e fóruns dedicados ao Bio e, de uma
forma mais global, ao ambiente.

-

E o Percursos « Espirituosos » : Novidade entre os percursos guiados da Vinitech-Sifel,
aproxima os produtores de espirituosos. Valoriza as soluções específicas e favorece as trocas de
ideias. O programa contempla nomeadamente: uma manhã temática na Quinta-feira dia 22 de
novembro, organizada no âmbito do Polo Encontros e Inovação e dos ateliês de degustação que
permitirão descobrir os benefícios da procura de aromas no espaço Wine & Spirit Profiling.

INOVAÇÃO E PESQUISA, A REFERÊNCIA MUNDIAL

A Vinitech-Sifel 2018, referência mundial em termos de inovação, viveiro de soluções futuras ao serviço da
competitividade e do desempenho ambiental dos produtores. 85% dos visitantes acreditam que a feira é o lugar
onde podem encontrar todas as novidades dos setores do vinho, da arboricultura e da horticultura1.
Confrontados com os numerosos desafios técnicos, económicos, ambientais e societários atuais, as fileiras
vitivinícola, arborícola e hortícola iniciaram a sua transformação para uma agricultura de alto desempenho e
sustentável. Em primeiro plano temos a capacidade de inovação dos atores que permite superar a inevitável
transição ecológica, genética, cultural, numérica, robótica, qualitativa, etc. Estreia de uma exposição dos mais
recentes avanços tecnológicos dos construtores de materiais e equipamentos, participação nas reflexões
prospectivas, destaque dos vencedores de 6 concursos de referência, abertura para o mundo das start-ups: esta
21ª edição inscreve-se totalmente na dinâmica do futuro.

Troféus muito aguardados
Os Troféus da inovação são sempre um momento muito aguardado sobretudo agora em que uma parte do futuro
agrícola depende da capacidade da fileira a mobilizar as suas forças inovadoras e criativas.
Visitantes e jornalistas apresentam uma visão abrangente das inovações e descobrem as soluções técnicas,
científicas e de serviços mais inovadoras. As empresas premiadas beneficiam do reconhecimento de toda a
profissão assim como de uma importante plataforma comercial e de marketing. O seu destaque na feira e a sua
promoção nos meios de comunicação e na imprensa garantem uma transmissão eficaz aos visitantes/
investidores e comunicação social nacional e internacional.

21os TROFEUS DA INOVAÇÃO

SUCESSOS E AVANÇOS : A I&D DAS FILEIRAS ESTÁ EM ANDAMENTO

O júri de especialistas dos Troféus da Inovação da Vinitech-Sifel reuniu a dia 6 de septembro em Bordéus e
anunciou o Palmarés 2018 deste concurso de excelência reservado aos equipamentos, procedimentos e
técnicas inovadoras dos expositores. Após avaliações e deliberações, 16 prémios foram atribuídos entre as 60

1

Inquérito visitantes post-feira CODHA 2016

inscrições: 1 Prémio Especial do Júri, 6 Troféus de Prata, 9 Troféus de Bronze. Um palmarés completado
por 14 citações.

Um júri de especialistas e critérios hiper seletivos
A seleção do palmarès do 21º Troféus da Inovação foi realizada pelo Comité científico e técnico da VinitechSifel. Co-presidida este ano pelos Drs. Christophe RIOU e Pierre GAILLARD. Este órgão reuniu um júri
pluridisciplinar de especialistas reconhecidos pelo setor: professores-investigadores, engenheiros de institutos
técnicos, engenheiros da Câmara de agricultura, representantes das fileiras, etc. Entre eles figuram especialistas
suíços, italianos e espanhóis.
Para se pronunciar sobre as inovações em competição , o júri refere-se a uma grelha de critérios precisos e
ponderados; originalidade, interesse para o utilizador, mais-valia técnica e económica, impacto ambiental,
segurança para o utilizador ou ainda a ergonomia são avaliados com cuidado.
Cada candidatura é submetida à avaliação de vários especialistas sob a supervisão de um perito de referência.
Para pronunciar o verdito, o júri dispõe de dois meses e meio no decorrer dos quais cada membro procede a
várias verificações: visitas à empresa candidata, teste de material, consultas de especialistas recursos, etc.
Christophe RIOU revela : «Esta presidência foi
para mim uma prova de fogo. Não foi fácil estar,
pela primeira vez, do outro lado do púlpito mas foi
uma experiência gratificante e enriquecedora.
Estou agora ansioso por conhecer os expositores
recompensados, trocar ideias com eles, ver
concretamente as suas inovações, dialogar com os
utilizadores. ».

Principais eixos de inovação

Pierre GAILLARD indica: « Os múltiplos dossiês
apresentados, coroados ou não, comprovam que
os atores (empresas de todo tipo e de todas as
dimensões), fornecedores e construtores, já
entraram na espiral da P&D. A próxima etapa será
a da apropriação generalizada de estas soluções.
Neste sentido, a Vinitech-Sifel e os Troféus da
Inovação desempenham um papel de acelerador
ímpar
permitindo às fileiras vitivinícolas,
arborícolas e hortícolas abrirem-se umas às outras
e enriquecerem mutuamente com os seus
progressos. É uma ferramenta de convergência
preciosa »

Para os dois co-presidentes do Comitê Científico e Técnico da feira, Christophe RIOU Vice-Diretor do IFV e
Pierre GAILLARD Diretor do Invenio responsável pela coordenação de I & D de frutas e vegetais por conta da
Propulso, estes Troféus confirmam o compromisso dos setores para com uma agricultura sustentável num
contexto marcado pela responsabilidade ambiental e social das empresas. Observamos assim:
►Um aumento da diversidade das empresas empenhadas en superar os novos desfios societais e ambientais :
de várias dimensões (pequenas, médias ou grandes) e de todos os setores. No âmbito internacional, o jurí
distinguiu seis empresas inovadoras : Intranox (Espanha), Braun Maschinenbau (Alemanha), Lindner (Aústria),
Mollificio Bortolussi SRL (Italia), Raytec Vision SPA (Italia) et Vinventions SA (Bélgica).
►Uma dinâmica inovadora e um fluir de ideias em todos os setores de atividade (as práticas agrícolas, as
técnicas culturais e os sistemas de produção).
Este palmarés de 2018 reflete uma forte consideração pelos dois desafios em jogo : o da transição ecológica
e numérica ; coroa descobertas importantes e uma intensificação da I&D em volta de 4 eixos prioritários :
►A redução do impacto ambiental e redução das doses de produtos fitossanitários.
►A proteção contra os riscos de explosão e a saúde dos utilizadores e residente
►A agricultura de precisão: pilotagem, robótica, sistemas conetados e inteligentes em todas as etapas de
produção.
►As inovações pelo uso, a praticidade, a ergonomia.

Eles Ocupam o pódio !
Nestes tempos de profunda mudança social, onde a agricultura é desafiada a fazer sua revolução verde, digital
este milésimo 2018 relembra que a inovação não é apenas um resultado, mas também um processo em que
apenas a virtude do tempo mais longo cria uma rutura inovadora.
«É necessário mais tempo para o desenvolvimento industrial e para a transferência tecnológica. Observamos
uma necessidade de maturidade e de apropriação das inovações face às exigências dos desafios societários e
ambientais. Isto explica o porquê do Júri ter decidido não atribuir o Troféu de Ouro, uma vez que nenhum dos
projetos apresentados este ano respondia aos critérios rigorosos exigidos pelo regulamento relativo a esta
distinção: uma inovação significativa, que marque uma rutura, bem desenvolvida e contribuindo em pelo menos
uma das dimensões do desenvolvimento sustentável "(extrato dos Regulamentos do Troféu de Inovação
Vinitech-Sifel). Uma decisão difícil, mas assumida, que atesta do rigor desta competição " analisam Christophe
RIOU e Pierre GAILLARD

Prémio especial do Júri e Citações
É nesta ótica que o júri, paralelamente aos 6 Troféus de Prata e aos 9 Troféus de Bronze :
►Recompensou com o Prémio Especial 2018 a empresa DiiMotion, atribuindo-lhe a única distinção de 5000€,
apoiando assim a difusão desta solução transversal muito promissora.
►Atribuiu 14 citações a projetos em curso. Com estas distinções, mais numerosas, o júri incentivou a P&D dos
construtores que são a partir de agora confrontados a problemas de fundo e a novos desafios necessitando mais
tempo para o seu desenvolvimento e finalização.

6 TROFEUS DE PRATA para a agricultura de precisão e pilotagem de sistemas
conetados
Categoria : Frutas & legumes
• A empresa CBC BIOGARD, premiada pelo primeiro produto de confusão sexual para tomates em estufa. Este
sistema de luta contra a Tuta Absoluta nas culturas de tomate em suspensão, a partir de uma atmosfera
saturada em feromônios disseminados na estufa (1000 fios por hectares).
Categoria : Técnicas culturales
•
A ERTUS distinguiu-se com o Exapta, um programa (OAD) que permite apoiar o viticultor na planificação de
trabalhos vinícolos, essencialmente tratamento fitossanitário. O programa considera os dados relativos aos
estágios fenológicos, o material disponível, a lista de produtos fitossanitários e doenças assim como a parcela.
• A INFACO foi premiada pelo seu dispositivo adicional de segurança "wireless" para podador eletrico, Wireless
compatível com as duas últimas gerações de podador, esta inovação é baseada na criação de um ciclo
condutor entre o gatilho do podador (órgão de comando e por conseguinte escolha estratégica para a
segurança do dispositivo) e o corpo do utilizador.
Categoria : Vinha e Vinho
• A empresa CITF propõe um sistema robotizado muito inovador de triagem da vindima batizado procedimento
ALIEN. Trata-se de um sistema de triagem ótica, no qual a separação dos resíduos é realizada por braços
robotizados equipados de bocais de sucção. É a primeira aplicação da robótica em caves para uma melhor
qualidade da vindima.
•

A INTRANOX apresentou um sistema ecológico de gestão de caves automatizadas. O procedimento
Oreste0 é um sistema de recuperação de stock e de valorização técnica do CO2 oriundo da fermentação.
Este sistema automático reduz o impacto ambiental e a exposição ao risco de CO2 nas caves.

•

A empresa LAMOUROUX desenvolveu a solução inovadora E2 para melhorar a eficiência energética nas
adegas. Trata-se de uma suite de software com o objetivo de controlar o consumo energético e de água nas
adegas.

9 TROFÉUS DE BRONZE para as inovações de uso e redução do impacto
ambiental
Categoria : Técnicas culturales
• A empresa allemã BRAUN MASCHINENBAU GmbH recompensada pelo VPA : Vineyard Pilot
Assistant. O sistema apresentado foca a orientação das ferramentas na fileira ao contrário dos sistemas
baseados no GPS e que focam a orientação (ou auto orientação) do trator.
• A KARNOTT e o seu contador conetado que simplifica o acompanhamento das intervenções agrícolas. O
produto permite acompanhar as ferramentas de trabalho de uma exploração agrícola e saber onde estão
e se estão, ou não, em atividade. É totalmente autónomo e não necessita de nenhuma conexão com o
trator.
• A VITIBOT e o seu robô vitícola 100% elétrico e 100% autónomo, Bakus. E um robot trator pernalta
capaz de realizar todos os trabalhos da vinha de forma a facilitar o trabalho do viticultor e de o afastar do
perigo (produtos fitossanitários e perigo de perigo de capotamento).
Categoria : Vinha e Vinho
• A empresa BUCHER VASLIN apresenta Delta Evolution 2, um conceito de desengace otimizado e de
triagem da colheita ainda mais respeitoso das castas mais frágeis. A novidade consiste numa
movimentação progressiva da colheita entre o funil e o desengace.
• A empresa CHALVIGNAC apresenta uma « thermofrigobombe » bomba de calor e refrigeradora
multifunções com permutadores de dois coaxiais: Cryoflex 4 tubos. Ela permite o arrefecimento e
aquecimento, em simultâneo ou de forma independente, de diferentes produtos tais como a colheita,
mostos, vinho.
• D-INNOVATION revelou a Hekinox, uma torneira para recolha de amostras concebida especificamente
para o setor vinícola. Adaptável nas cubas existentes, é composta de 2 partes : uma base fixa na cuba e
um kit para recolha de amostras.
• Desenvolvido pela FORCE A, o Bacchimeter é um sensor pedonal conetado que permite medir
diretamente na parcela a quantidade d´antocianinas contidas na película da uva.
• Os Barris Barriques éclat Hydro céramique desenvolvidos pela VINEA SAS que nascem de um novo
processo de fabricação que consiste na impregnação de água vivificada sob a forma de vapor da casca
do barril prévia a uma cozedura cerâmica completa. Este procedimento cujo perfil ambiental é
interessante pela redução da utilização de água e criação de CO2 apresenta barris com novas paletas
aromáticas.
• A empresa WINE & TOOLS é recompensada pelo Wine Donut : sistema de «balão insuflável » para
inserir nas cubas durante a vinificação ou o envelhecimento, gerando espaço vazio e evitando a
oxidação. O sistema, simples e engenioso permite reduzir o gaz neutro, favorecer as extrações suaves e
proteger contra a oxidação dos mostos e dos vinhos.

Palmarés dos Troféus da Inovação Vinitech-Sifel 2018
Prémio Especial do Júri
Categoria: Técnicas de Culturas

DiiMOTION
Tecnologia PiiX : bloco de injeção direta de produtos fitossanitários para pulverizadores
64360 LACOMMANDE

Troféu de Prata
Categoria : Frutas e Legumes

CBC BIOGARD
Primeiro produto de confusão sexual para tomates em estufa tuta absoluta
67012 STRASBOURG

Categoria :Técnicas de Culturas

ERTUS
Exapta : ferramenta de auxílio na tomada de decisão
33000 BORDEAUX

INFACO
DSES WIRELESS: dispositivo adicional de segurança "wireless" para tesoura de poda elétrica
81140 CAHUZAC SUR VERE
Categoria: Vinha e Vinho

CITF SAS
ALIEN: sistema robotizado de triagem dos resíduos da colheita
16170 SAINT CYBARDEAUX
INTRANOX
OresteO : sistema ecológico de gestão de caves automatizado
26006 LOGRONO - ESPAGNE
LAMOUROUX SAS
E2 : soluções inovadoras para melhorar a eficácia energética das adegas
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
Troféus de Bronze

Categoria : Técnicas de Cultura

BRAUN MASCHINENBAU GmbH
VPA : Vineyard Pilot Assistant
76829 LANDAU - ALLEMAGNE
VITIBOT
BAKUS, robô vitícola 100% elétrico e 100% autónomo
51100 REIMS

KARNOTT
Contador conetado que simplifica o acompanhamento das intervenções agrícolas
59000 LILLE
Categoria: Vinha e Vinho
BUCHER VASLIN
Erafloir Delta Evalution 2
49290 CHALONNES SUR LOIRE
CHALVIGNAC PROCESS THERMIQUES
Cryoflex 4 tubes; thermo-frigobomba aquecedor e refrescante multi funções Inverter
17520 JARNAC-CHAMPAGNE
D-INNOVATION
Torneira para recolha de amostras HEKINOX
33750 BEYCHAC ET CAILLAU

FORCE A
O Bacchimeter : sensor pedonal conectado para medir a quantidade de antocianinas contidas na película da uva diretamente na parcela
91893 ORSAY
VINEA SAS
Barrique Eclat Hydro Céramique
17501 SAINT GERMAIN DE LUSIGNAN
WINE & TOOLS
Wine Donut
33000 BORDEAUX

Citações
Categoria: Técnicas de Cultura
LINDNER GmbH
Lintrac com Traclink Pilot para guiar o trator de forma autónoma sem conexão aos satélites
6250 KUNDL TIROL- AUTRICHE
PELLENC SAS
Nivelador elétrico para brotos de videira com bateria e dispensador com links integrados
84120 PERTUIS
SAME DEUTZ FAHR FRANCE
Frutteto CVT S : nova Versão
16110 COGNAC CEDEX
MOLLIFICIO BORTOLUSSI SRL
Tesoura de poda CESARE
33080 FIUME VENETO (PN) - ITALIE
Categoria : Vinha e Vinho
ADL BERTOLASO DIFFUSION
Monobloco para enchimento BORTOLIN
33320 LE TAILLAN MEDOC
CHENE SERVICES
Plateforma Chenox : ferramenta de auxílio à decisão para o envelhecimento do vinho em barris
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
GAI France
Máquina de engarrafamento tipo GAI MGF
83340 LE CANNET DES MAURES
MAUBRAC
Embalagem postal de cartão
33450 SAINT LOUBES
PERA PELLENC
OenoSm'Art, equipamento para Termo vinificação móvel utilizando a tecnologia flash détente
34510 FLORENSAC
RAYTEC VISION SPA
DIONYSOS: máquina de seleção alta qualidade para a uva de vinho 12 t/h
43122 PARMA - ITALIE
SERAP INDUSTRIES
Cuba de transferência para vindima motorizada
53120 GORRON
SOCMA SAS
Le DENSIBAIE : dispositivo de triagem e/ou separação das bagas em função do nível de densidade
11100 NARBONNE
VINVENTIONS SA
Rolha SüBR Flor
B-4890 THIMISTER-CLERMONT – Belgique

BUCHER VASLIN
Delta Densilys
49290 CHALONNES SUR LOIRE

VINITECH-SIFEL HUB DA INOVAÇÃO !

A inovação é não só estratégica, absorbendo as revoluções em curso, como também vital no ambiente atual de
mutações desenfreadas, como tal, a Vinitech-Sifel associa-se a novos parceiros. A edição 2018 irá destacar os
laureados de cinco outros concursos de excelência.
«A Vinitech-Sifel sempre foi pioneira em matéria de prospectiva para as fileiras. No palco internacional, continua
a ser a referência em matéria de inovações tecnológicas e científicas. Como tal, a fama dos Troféus da Inovação
incorpora a sua posição de leader. Contudo, face a uma fileira em constante evolução, precisamos ter visão para
poder oferecer uma vitrina mais abrangente e representativa do mercado e dos últimos avanços dos fabricantes.
« Ao serviço do crescimento e da visibilidade das empresas inovadoras, a Vinitech-Sifel federa. "Diz Delphine
Demade – diretora do salão

O 12º Troféu Oenovation
Incentivado pelo Tecnopólo Bordeaux Montesquieu desde 2001, o Troféu
Oenovation mantém-se único em França. Este concurso destaca empresários
com projetos de criação de empresas inovadoras com menos de 4 anos, bem
como empresas existentes que apresentem um projeto de implantação ou
desenvolvimento em produtos e serviços destinados ao setor vitivinícola.
Representa um verdadeiro trampolim para as empresas do setor vitivinícola que desenvolvam um projeto que
aliando know-how tradicional, inovação, tecnologia e criatividade. O júri é composto por especialistas científicos,
industriais, produtores e comerciantes do setor vitivinícola assim como atores do desenvolvimento económico
regional.
O vencedor do Trofeú Oenovation beneficia de uma dotação avaliada em 38.500 euros, incluindo o apoio legal e
comercial, o marketing e a inovação. Para além disso, um stand é-lhes disponibilizado pelo Congressos
Exposições de Bordéus durante a feira Vinitech-Sifel. Um plano de comunicação, uma adesão ao cluster
Inno'Vin, bem como o apoio da equipe Unitec ser-lhes-ão também oferecidos. O technopolo de Bordeaux
Montesquieu também está disposto em acolher a empresa vencedora na sua incubadora de empresas em
Martillac e a Comunidade de concelhos de Montesquieu contribuirá com 6 meses de aluguel.
Os laureados :
A jovem start-up de Bordeús MyBalthazar que venceu o prémio do Troféu Oenovation 2018 com a sua
aplicação com o mesmo nome, que permite às explorações vitícolas dominar a sua imagem e comunicação na
internet com uma análise à sua e-reputação.
A start-up Biopythos vence o segundo prémio. Esta empresa distinguiu-se com as suas jarras cerâmicas que
oferecem uma alternativa natural aos recipientes para vinificação, aliando o domínio da oxigenação e ânfora
antigas.
A entrega do prémio do concurso terá lugar no dia 21 de novembro no decorrer da feira Vinitech Sifel.

O Grande Prémio Inovação e Desenvolvimento da Academia Amorim
O « Grand Prix Innovation & Développement » organizado pela academia Amorim destaca os jovens
empresários que têm como ambição fazer emergir projetos inovadores ligados
ao vinho.
Várias vertentes estão envolvidas tais como a produção, o ambiente, as
tecnologias, a comunicação e a comercialização. Este concurso é dirigido aos
jovens empresários que já realizaram um projeto inovador destinado à
sommellerie, às caves da grande distribuição ou ainda do público em geral.
Dia 7 setembro de 2018, o júri presidido pela Drª. Ophélie Neiman, autora, jornalista e blogger revelou o nome
do vencedor que beneficiou de um prémio no valor 5 000 €.
O laureado 2018 do « Grande Prémio Inovação & Desenvolvimento »
Foi a empresa Vinovae que venceu o Grande Prémio Inovação & Desenvolvimento da Academia Amorim 2018
com as sua « Vinottes », Vinovae permite provar o vinho e de comprá-lo reacondicionando-o em 36 amostras de
2cl, chamadas Vinottes. Numa embalagem reciclável., transportável e inquebrável, estas vinottes mantêm as
menções legais contempladas nas garrafas de vinho standard.
A entrega do prémio realizar-se-á no dia 21 de novembro no decorrer da feira Vinitech Sifel.
A Academia Amorim em poucas palavras
Constituída por personalidades do mundo do vinho, a academia Amorim assume a missão de incentivar a
pesquisa no sentido de melhorar os conhecimentos sobre o vinho. A cada ano desde 1992, atribui o « Grande
Prémio Ciência e Pesquisa» a um estudo universitário científico, jurídico, económico e cultural e desde 2016
criou o « Grande Prémio Inovação & Desenvolvimento ».

O concurso Willaw
O concurso Willaw, Wine Labels Autajon Awards, organizado pelo Autajon é
um concurso francês para designers de etiquetas para vinhos. Recompensa
as criações de etiquetas de vinho que respondem a um tema comum e
diferente de ano para ano. A particularidade deste concurso é a sua abertura a todos ; estudantes da escola de
design, criativo, artista reconhecido, premiando a criatividade. Para a edição de 2018, o tema elegido foi
« Vintage Chic », entre o estilo clássico chic da Renaissance e o Vintage.
Uma primeira seleção foi realizada por profissionais das artes gráficas da Divisão Etiquetas Viticolas do Grupo
Autajon em Janeiro. Estabeleceram uma lista de 50 projetos finalistas. A escolha final é efetuada por um júri
composto por profissionais do setor vitícola (grandes propriedades, negociantes, cooperativas e viticultores) em
Fevereiro. Procederão a uma classificação final dos 50 projetos.
Palmarès do ano 2018 :
Oro: Thibaut Aullen, para « Balade Romantique », prémio de 2 000 €.
Argent : Charlotte Masala, para « En ballon Simone », prémio de 1 000 €.
Bronze : Victor Schirm, para « Vintage 1979 », prémio de 500 €.
A entrega dos prémios irá decorrer no dia 20 de novembro na feira Vinitech Sifel.

O concurso internacional Wine In Box (CIWIB)
O concurso internacional Wine in Box recompensa desde há 4 anos os melhores vinhos
acondicionados em caixa. A empresa Amelovin supervisiona a organização do concurso em
parceria com a Universidade de Toulouse e os estudantes enólogos do DNO de Toulouse
(Diploma Nacional de enologia)
Da mesma forma que os vinhos em garrafa, eles são avaliados de forma anonima por um
júri de especialistas. Cada júri é presidido por um enólogo que garante o bom desenrolar da
degustação e da qualidade exímia dos vinhos premiados. Degustados às cegas e por categoria, os vinhos são
avaliados sem qualquer distinção de preço ou aparência por um júri de profissionais e amadores conhecedores.
É-lhes pedido em seguida que avaliem e classifiquem os vinhos degustados segundo o seu aspecto visual,
olfactivo, gustativo e harmonia. Durante a deliberação, uma única medalha será atribuída: « Best Wine in Box ».
Os laureados beneficiam do selo « Best Wine in Box », o que pode revelar-se uma vantagem comercial, um
elemento de diferenciação e de valorização. O concurso e a degustação irão decorrer em Toulouse a dia 23 de
março. A lista de premiados encontrar-se-á disponível no site https://best-wine-in-box.com/.
A entrega dos prémios realizar-se-á a dia 20 de novembro durante a feira Vinitech Sifel.

Les Vinalies
Há mais de 30 anos que os Enólogos de França organizam o concurso Les Vinalies
reconhecido hoje como uma referência para o mundo vitícola e cuja ambição é colocar as
diferentes regiões francesas em destaque e recompensar o trabalho dos produtores.
O júri, composto unicamente por enólogos, anota as características e tipicidades de cada
amostra recebida, o que garante a sua qualidade junto dos consumidores. Três
degustações são realizadas : uma pré-seleção na região relacionada com o vinho para
reter apenas 30% das amostras. Uma segunda degustação terá lugar para atribuir o Grande Prémio de
Excelência (Ouro), o prémio de Excelência (Prata) e o prémio Vinalies (Bronze). Uma terceira degustação irá
decorrer, dentro do Grande prémio de Excelência e que irá distinguir as 13 Palmes des Vinalies®. As préselecções serão organizados por cada uma das regiões da Union dos Enólogos de França : Alsace, Bordeaux
Sud-Ouest, Bourgogne Centre-Est, Champagne, Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Provence-Corse-Vallée du
Rhône.
Para além de poder exibir o selo caraterístico da distinção, os produtores beneficiam da notoriedade e da
qualidade do concurso das Vinalies. Suscitam interesse por parte de futuros consumidores, circuitos da grande
distribuição e proprietários de restaurantes.
Dia 09 de abril de 2018, o júri deliberou e premiou 882 amostras. 13 Palmes des Vinalies foram atribuídas a dia
11 de Junho de 2018, por categoria e por região. O Palmarés 2018 está disponível online: https://vinaliesnationales.fr/fr/resultats/palmares.
A entrega das palmes Vinalies irá decorrer a dia 21 de novembro no stand da UOEF da Vinitech Sifel

ESPAÇO START-UP : OS JOVENS TALENTOS DA AGRICULTURA DE PRECISÃO

O Espaço Start-up do Polo Encontros e Inovação irá reunir uma dezena de empresas com as suas soluções
tecnológicas e serviços inovadores relativos à produção, transformação ou introdução no mercado.
Uma oportunidade única para os profissionais de encontrar jovens equipas, descobrir novas abordagens e
encontrar soluções alternativas para acompanhar a evolução das suas profissões e transformações das suas
práticas. Entre as empresas presentes :

- CARBON BEE : pilotagem da eliminação de ervas daninhas e deteção de doenças da vinha.
- Celsius : modélização e simulação na viticultura, a adega para a previsão dos fenómenos físicos aplicados à
vinha e ao vinho,
- GROUPER VITIAGRI :programa web de agrupamento de compras e de serviços
- ADVINEO : distribuidor de vinho a copo
- VITAVINUM : agência Digital e Gabinete de estudos dedicados à fileira vitivinícola, especializados no
tratamento de dados vitivinícolos, sensoriais e marketing do vinho.
- WINALIST : plataforma que facilita a reservação de atividades ecoturísticas
- KIPERS INDUSTRIES : soluções personalizadas de manutenção preditiva : vigila rem tempo real e
prognósticos das falhas no funcionamento dos equipamentos
- OENOPHINEE : soluções inovadoras que permitem fornecer OAD para os industriais e a fileiras vitivinícolas
- VINOSOFT : programa de gestão comercial para propriedades vitícolas
- WEENAT : sensores conetados, aplicação em tempo real e ferramentas de apoio à precisão…

POLO ENCONTROS E INOVAÇÕES:
UM NOVO ECOSISTEMA DE PARTILHA E INTERCÂMBIOS
O Pólo Encontros e Inovação representa uma fonte de informação extraordinária no apoio à dinâmica de
mudança das fileiras rumo a uma economia inovadora e organizações eficientes. É um verdadeiro ecossistema
de
partilha
e
intercâmbios
de
conhecimento
e
experiências,
aberto
a
todos.

ESPAÇO CONFERÊNCIAS : 65 ENCONTROS ONDE INFORMAR-SE DEBATER E PROGREDIR

Face à necessidade imperativa do mundo agrícola de partilhar o conhecimento e experiências, a Vinitech-Sifel
2018 oferece um largo programa de 65 conferências e fóruns (mais 40% do que em 2016). Novo, a tradução
simultânea de quase 15 conferências, o que facilita a internacionalização das ideias.

Um fértil programa no centro da atualidade das fileiras
O programa, patrocinado pelo OIV e elaborado em concertação com o Comité Científico e Técnico Vinitech-Sifel
aborda os temas da atualidade e de fundo, de prospetiva transversal ou específica : agro-ecologia, pesquisa
varietal, produção bio, transmissão de exploração, pulverização circunscrita, proteção jurídica do agricultor,
circuitos de distribuição agricultura urbana, etc.

O diálogo declinado de diversas formas e momentos diferentes
A variedade dos formatos de encontros e modalidades de trocas de experiências responde à diversidade quanto
às expectativas dos profissionais e limitações em termos de agenda. 96 % dos visitantes atestam que a VinitechSifel é um ponto de encontro incontornável de partilha de ideias e de diálogo2.
3 grandes conferências animadas pelo Instituto de Ciências da Vinha e do Vinho (ISVV), o ’IFV e o INVENIO e
contando com a intervenção de peritos e consultores especializados. Durante 2 horas, serão abordados os
principais temas relativos à transição ecológica vitivinícola a partir de três ângulos :
-

Como enfrentar o desafio da transição ecológica na vinha ? (IFV)
Viticultura biológica, vinhos bio e naturais : performance e contra-indicações (ISVV)
Importância da melhoria em termos de material vegetal como alternativa aos pesticidas (INVENIO)

► Dia 22 novembro, uma manhã consagrada aos vinhos Espirituosos
- As inovações na fileira do Cognac
- O Calvados : aromas e destilação
- A Distilação Continua « Armagnacaise »: descrição dos alambiques, do procedimento e simulação do seu
funcionamento.
2
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- A origem dos aromas do Cognac + Ateliês de degustação
► 30 Conferências (1h30) : focadas em problemáticas convergentes ou específicas, cobrem várias temáticas
da agronomia e das técnicas de produção do mercado e circuitos de distribuição à gestão e formação e
tecnologias de ponta, etc..
► 18 Fórum de Experiências (1h) para trocar experiências variadas e pragmáticas
► 13 Fóruns Ecophyto Agro-ecologia (1h) alternando conferências, testemunhos e partilhas de experiências
enriquecendo o debate especificamente para esta temática.
► O colóquio Vinipack (dia 21 de novembro, o dia todo) – Encontros de Marketing et de Packaging dos
Vinhos – organizado pelo Cluster ATLANPACK em parceria com a Vinitech-Sifel e o cluster INNO’VIN.
Um encontro único que oferece aos fabricantes de emballagem a posibilidade de apresentarem as suas ofertas
aos decisores e favorecer os intercâmbios entre os vários atores da fileira. Conferências e mesas redondas que
irão acolher especialistas de mercado,de produto, de marketing, de design, de packaging … em volta de
problemáticas e casos concretos do setor. Programa detalhado através do www.vinipack.fr

ESPAÇO ECOPHYTO E AGROECOLOGIA : ACOMPANHAR OS ATORES DA MUDANÇA

O Espaço Ecophyto-Pulverização em parceria com a DRAAF3 da Nouvelle Aquitaine evoluiu de forma mais
abrangente rumo ao Espace Ecophyto et Agroécologie, que pretende responder à forte dinâmica de mudança
voltada para uma agricultura sustentável impulsionada pelas fileiras.
20 m² de exposição para descobrir uma seleção de materiais e práticas de ponta da agro-ecologia e limitação
dos adubos fitossanitários (coberturas vegetais, material para semear e de destruição, soluções de bio controlo,
pulverizadores confinados, puffer, eliminação mecânica de ervas daninhas, ativadores da fertilidade dos solos
etc.)
Um Fórum pontuado por 13 tempos de partilhas, de testemunhos e intervenções sobre experimentações
promissoras.
A ESFERA DAS PROFISSÕES: NOVAS PROFISSÕES PROCURAM NOVOS TALENTOS

Para esta quarta edição, a feira de emprego e cursos de formação em enologia, viticultura, arboricultura e
horticultura co-organizada com a equipa VITIJOB em parceria com a APECITA, instala-se no centro da feira.
Jovens diplomados, à procura de emprego, empregados que ambicionam progredir na carreira ou ainda
responsáveis de empresas são aguardados na Esfera das profissões, um lugar único de descobertas e de
encontros entre futuros profissionais e profissionais.
► Espaço exposição : uma vintena de expositores especializados estarão reunidos para guiar os candidatos
nos seus projetos de formação e projetos profissionais: Grandes Écoles, Universidades, Centros de formação,
Gabinetes de recrutamento, OPCA, Organismos públicos ou privados para a educação e formação, associações
profissionais, conselhos…
► O Job Dating: 3 dias para se encontrar com recrutadores de toda a França no âmbito de entrevistas curtas
(inscrição online) e sessões de Job Training para a preparação das entrevistas.
► O espaço conferência e encontros-conselho : Meetings coletivos e encontros individuais gratuitos para
encontrar toda a informação sobre a formação e orientação profissional, as profissões e a sua evolução, o
recrutamento, os direitos e ajudas para os empregados do setor, etc. (inscrição obrigatória para as sessões) ;
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WINE & SPIRIT PROFILING : A ENOLOGIA CIENTÍFICA EM MODO DEGUSTAÇÃO

Partilha de experiênciaS e encontros estarão em exibição no cartaz do espaço Wine & Spirit Profiling
consagrado à análise sensorial e ao perfil aromático dos vinhos espirituosos.
Neste espaço de degustação de 80m2 proposto em associação com o Instituto Francês da Vinha e do Vinho, o
Bureau National Interprofisional d´Armagnac (BNIA), O Bureau National interprofessionel do Cognac (BNIC), os
visitantes irão descobrir os avanços da pesquisa enológica sobre o conhecimento dos aromas. De uma forma
convivial, os viticultores e os profissionais irão animar as sessões de degustação. Há 20 lugares disponíveis por
sessão mediante inscrição prévia. Entre estas degustações:
5 Nuances de rosé: Esta sessão de degustação transporta o visitante na descoberta do perfil sensorial e
aromático dos rosés de 5 grandes regiões francesas. Uma degustação comparativa, da Provence à Vallée de la
Loire passando por Bordéus e a Occitana.
A nova vida do Petit Verdot : Apelidado de "mister 5%" porque constitui 5% da mistura dos vinhos do Médoc, o
Petit Verdot encontra hoje uma nova juventude com 100% de vinhos das melhores produções. Se gosta de
revelações e surpresas, este workshop é para si.
Sauvignon daqui e de acolá : Apreciado pela sua frescura e vivacidade, é reconhecido pelas suas notas de
buxo, gunflint e citrinos. Oriundo da região oeste de França, o Sauvignon Blanc é uma daquelas grandes castas
internacionais que se espalharam por todas as regiões vitícolas do mundo. Esta oficina de degustação propõe ao
visitante tornar-se um globetrotter, descobrindo as características do Sauvignon, tanto em França como no resto
do mundo.
Variedades resistentes: desde a criação à caracterização sensorial. Esta prova será uma oportunidade para
descobrir o perfil aromático dos vinhos oriundos de novas variedades resistentes ao míldio e ao oídio e dar a sua
opinião acerca das características organolépticas dos vinhos de amanhã.

BUSINESS, 3 DIAS DECISIVOS PARA OS CONTACTOS E OS NEGÓCIOS
Vinitech-Sifel, ao longo de 21 sessões, construiu uma vocação comercial de primeira ordem valorizada por todos
os profissionais das fileiras do vinho, da arboricultura e da horticultura. É reconhecida pelos expositores como
uma feira com forte fluxo de negócios proporcionando momentos privilegiados de partilha com seus clientes e
uma oportunidade única para abrir novas perspectivas de desenvolvimento nacional e internacional.

VISITANTES « WORLD WIDE » DE QUALIDADE

Para garantir aos expositores visitantes de qualidade e portadores de negócios, a Vinitech-Sifel teceu inúmeras
redes ativas desenvolvendo uma política de promoção e de prospeção comercial em todas as regiões produtoras
nacionais e internacionais.
Este dispositivo vem reforçar a eficácia da comunicação da feira :
- 88% dos expositores avaliam como bom a excelente o nível de contacto cliente
- 76% dos visitantes consideram que a feira Vinitech-Sifel é um espaço para preparar ou finalizar os
investimentos
- 69 % dos expositores franceses concluíram pelo menos um negócio com um cliente estrangeiro.4
No território nacional : As equipas mantêm relações públicas sustentadas com todas as regiões de produção :
Nouvelle Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc Roussillon, Val-de-Loire, Rhône Alpes, Bourgogne, Champagne,
Alsace.
No estrangeiro, a feira conta com uma rede de agências delegadas presentes em 60 países produtores de
forma a favorecer o conhecimento das redes, a visita de atores estrangeiros, expositores e visitantes oriundos de
zonas de grandes exportação como é o caso da América, da Ásia, da Áustria, de países de produção emergente
(Madagáscar, Índia etc) e de países vizinhos com os quais matem uma tradição de partilha e parceria : Espanha,
Itália, Portugal ; Alemanha, Suíça mas também países do Leste Europeu (Croácia, Geórgia, Moldávia, Rússia,
Ucrânia, etc.).
Traduz-se nomeadamente pelo convite de delegações VIP, grandes decisores das interprofissões, grandes
industriais e grandes compradores que alimentam as ligações internacionais e inter-regionais.
Com 20 % dos expositores oriundos de 20 países e 15% de visitantes oriundos de 70 países, a Vinitech- Siefel
constitui uma plataforma internacional de referência para os investimentos.
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SERVIÇOS ESPECÍFICOS PARA CONTACTOS DE SUCESSO

Para favorecer o contacto entre expositores e visitantes, a Vinitech Siefel propõe dois espaços dedicados aos
contactos diretos :
O espaço « Business Meetings » : uma convenção de negócios para encontros à medida pré programados e
seletivos (empresas expositoras, decisores e investidores presentes) organizada em parceria com a CCI
Nouvelle Aquitaine e a Européen Entreprise Network (EEN).Os participantes seleccionam os interlocutores antes
da feira.
O « Village international » que reunirá uns 30 representantes das fileiras, degustações, apresentações do
mercado…
Visitas temáticas e técnicas de propriedades para os visitantes Internacionais
SITEVINITECH ARGENTINA, UMA MAIS VALIA PARA OS CONSTRUTORES EUROPEUS

Graças ao seu know-how e às suas relações privilegiadas a nível internacional, o centro de Congressos e
Exposições de Bordéus organiza desde 2012 a Sitevinitech Argentina, a única feira profissional que cobre o
setor vitivinícola na América Latina.
Num mercado de produção com forte crescimento, esse evento bienal é um fator diferenciador para os
fornecedores e operadores internacionais que nele participam. Impulsionador de negócios, este contribui para o
desenvolvimento de suas redes de distribuidores e de clientes, das suas saídas e do seu volume de negócios. É
um vetor de notoriedade que assegura a sua visibilidade continental graças a uma cobertura mediática de
grande envergadura.
A 4a edição organizada em Maio de 2018, foi revelou ser uma excelente colheita com 210 marcas e 9000
profissionais registrados durante os 3 dias da feira.

⎯ INFORMAÇÕES PRÁTICAS VISITANTES ⎯
Um evento organizado pelo Congresso e Exposições de Bordéus
Datas e horários
De Terça-feira dia 20 até Quinta-feira dia 22 de novembro de 2018 das 9h às 18h
Localização
Parque das Exposições de Bordéus - Cours Charles Bricaud - 33 000 Bordeaux
Tarifa visitantes
►
20 € : inscrição à entrada da feira
►
12 €: inscrição prévia online no www.vinitech-sifel.com (sem convite)
►
Gratuito: estudantes, grupos a partir de 15 pessoas ; inscrições com convite (código gratuito) e
visitantes estrangeiros.
Para receber um convite queira contactar a CCILF- Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa, Leonor
Bello; bellol@promosalons.com ou 213 241 997
Acesso
Rede de transportes (informações através do www.infotbc.com)
►Comboio :
Chegada Gare Bordeaux Saint-Jean
Tramway Ligne C direção Terminus Bordeaux Parc des Expositions
►Carro :
Pela A10, seguir la rocade em direção a Mérignac Aéroport - saída n°4 Bordeaux-Lac/Parc des
Expositions.
Pela N89, seguir na N230 em direção a Lormont, em seguida la rocade, direção Mérignac Aéroport e
saída n°4 Bordeaux-Lac/Parc des Expositions.
Pela A62 e A63, seguir la rocade em direção a Mérignac Aéroport, saída n°4C Parc des Expositions.
Tráfego em tempo real através do: www.bordeaux-metropole.fr/circulation
►Parque de estacionamento:
6 800 Lugares de estacionamento gratuito
O estacionamento é gratuito

Parque com lugares reservados para " pessoas com mobilidade reduzida " : lugares PMR no parque P0
(entrada C) e PM (entrada K).
Espaço Imprensa
Presse
Http://www.vinitech-sifel.com/pro/espace-presse
Fototeca imprensa
http://www.vinitech-sifel.com/pro/espace-presse/mediatheque/photos-videos
www.vinitech-sifel.com

Contactos Imprensa
Agence Passerelles
Sabrina Passanha Foucaud & Isabelle Latour-Gervais
Tél : 05 56 20 66 77 / 06 76 95 10 02 / 06 62 63 95 33
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

