EXPO ”MOLDAVIA WINE” 2021, BAcA
BAcAu
5-7 NOIEMBrIE

cuNOAstErE,
stErE, VINurI rAfINAtE, PAsIuNE îN AfAcErI, ELEgANtA, ArhItEcturA sI DEsIgN, tEhNOLOgIE

Sub înaltul Patronaj al UNIUNII NA
NAȚIONALE
ȚIONALE A PATRONATULUI ROMÂN
(U.N.P.R.),”SITAEL TEAM” organizează Expo ”Moldavia Wine” 2021,, eveniment de afaceri
ce se desfășoară la Bacău, în perioada 55-7 noiembrie 2021, în locația Central Plaza - Zona de
Expoziții și Evenimente, parter, din str. Erou Ciprian Pintea, nr 29, cod 600112.
600112
Co-organizatori:
organizatori: ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE (OEVE) - Scaun Cavaleresc Bacău
și Uniunea Națională
țională a Patronatului Român – Regiunea Nord Est (UNPR-RNE).
(UNPR
Evenimentul este mai mult decât o afacere cu și despre vinuri. Este vorba despre cultură, artă,
tradiție,
ție, cunoaștere și pasiune. Evenimentul însumează, pe lângă prezentări ale industriei
vitivinicole și domeniul turism și HORECA, gastronomia tradițională, arhitectur
arhitectură și design
pentru HORECA și crame.
Vă invităm la masterclass susținute
ținute de specialiști recunoscuți
recunoscuți,, iar cei interesați
interesa pot organiza, de
asemenea, prezentări de vinuri și alte teme, program ce avem în vedere să îl susținem,
sus
ca
organizatori, pe perioada celor trei zile.
S-a alăturat evenimentului și mediul universitar
universitar.Universitatea
Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de
la Brad" din Iaşi (fosta Universitate de științe agricole și medicină veterinară)
inară) va fi prezentă cu
stand de promovare educațională,
țională, științifică și de produse, în domeniul viticulturii, dar, va
susține
ține și masterclass, prezentări de concepte și tehnologii inovative, conferințe.
conferin Ne bucurăm,
de asemenea, de prezența, ca lector și partener, a dl. Prof.Univ.Dorin
Dorin POPA (Universitatea
Oradea), membru fondator al Asocia
Asociației Degustătorilor Autorizați
ți din România, al Asociației
Consultanților
ților Oenologi din România, dar și al Organizației Naționale Interprofesionale
Vitivinicolă, a altor organizații
ții specifice, cu o intensă activitate profesională în domeniu.
domeniu
Vor fi prezenți
ți și alți specialiști, oenologi și somelieri renumiți.
Prin parteneriatul Uniunii Arhitec
Arhitecților
ților și a Ordinului Arhitecților din România, evenimentul
oferă soluții și proiecte de arhitectură și design pentru industria HORECA, pentru amenajarea
de crame și alte investiții în domeniu.
Vă facilităm, în același
și timp, contactele și întâlnirile de care aveți nevoie pentru încheierea de
contracte, pentru dezvoltarea profesională și a afacerii, dar și pentru vânzarea de produse. Vor
fi prezenți reprezentanții
ții HORECA
HORECA, distribuitorii și alte medii de afaceri din domeniu, pentru a
stabili, împreună, listarea etichetelor pentru noul sezon și încheierea de contracte.
contracte
Dacă doriți să fiți partener
tener al evenimentului, într
într-una
una din variantele oferite de organizatori, nu
ezitați
ți să ne contactați și în acest sens.
Evenimentul este susținut
ținut și de personalități cu notorietate națională, de invitați speciali, din
țară și străinătate. La eveniment sunt prezenți
ți și reprezentanți ai comunităților socio-culturale
socio
și administrative.
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Prin acest eveniment, aducem în prim plan ”arta vinului” și vă propunem să dezvoltăm
conexiunile ”Business
Business to Business” ((”B2B”),
”B2B”), să găsim împreună noi oportunități
oportunită de afaceri, de
dezvoltare a relațiilor
țiilor profesionale.
Partener Gold: S.C. FEROMET M;
Parteneri Silver și Media: TeleMoldova+ Iași, Euro TV, TV PLUS, Ziarul de Bacău.
Parteneri: GEOnet PHARMA, Codrul Boieresc, Turnul Berarilor, La Bettola.
Program de vizitare a expoziție
ției: vineri, între orele 11.00 – 20.00, sâmbătă, între orele 10.00 –
20.00 și duminică, între orele 10.00 – 14.00.
Deschiderea și prezentarea oficială a evenimentului: vineri, 5 noiembrie, ora 13.00.
Organizăm Seara ”Cavalerului Vinului” și Dineul oficial - sâmbătă, 6 noiembrie, ora 20.00, la
o locație
ție ce va fi comunicată ulterior.
Expo ”Moldavia Wine”:
https://www.facebook.com/Expo
https://www.facebook.com/Expo-Moldavia-Wine-365468150953565/
www.unpr.ro
Pentru informații
ții și detalii nu ezitați să contactați organizatorul, SITAEL TEAM, la datele de
contact: mobil – 0745515052 și e-mail - sitael.evenimente@gmail.com. Pentru înscrierea la
Dineul Oficial / Seara Cavalerului Vinului sau pentru alte solicitări și informații, folosiți datele
de contact de mai sus.
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