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Descrição Participação na feira Prowein 2020 dirigida a profissionais do vinho e comunicação social, 
para promoção exclusiva de produtos com DO Vinho Verde e IG Minho. 

Programa 
Previsto 

 
Feira Prowein - International Trade Fair for Wines and Spirits (www.prowein.com) 
Data: Março de 2020 
Local: Messe de Düsseldorf 
Programa: participação da Região dos Vinhos Verdes representada pelos agentes 
económicos inscritos em stand coletivo. A CVRVV disponibilizará os materiais necessários 
à participação (cuspideiras, frapés, gelo, frigoríficos, copos e saca-rolhas). 
 

Modalidade de 
Participação 

 
Na modalidade Balcão, o agente económico inscrito terá um balcão para apresentação 
dos seus vinhos e negociação direta com os profissionais convidados. Na modalidade 
Microstand, terá um stand com aproximadamente 5,5m2 (área poderá sofrer alterações) 
 

REGRAS DE 
INSCRIÇÃO 

A inscrição é efetuada mediante preenchimento da totalidade do formulário de inscrição 
online, disponível neste endereço: https://goo.gl/forms/ZjRdvQVDWZZO4DpE2 

Regras de Inscrição:  

1. A inscrição é válida no prazo regulamentar, com a subsequente emissão da fatura 
respetiva. Não são aceites inscrições de Agentes Económicos em lista de redução de 
serviços.  

2. Nas ações com limite ao número de inscritos, aplicam-se os seguintes critérios 
adicionais e pela seguinte ordem:  

•80% dos lugares disponíveis para AE’s com participação no plano de promoção do 
mercado/ação no ano anterior; 20% para novos AE’s. 

•Prioridade de inscrição a AE’s com maior número de participações no plano de 
promoção dos vários mercados/ações no ano anterior (histórico de participações do ano 
anterior) 

•Desempate (se necessário): pela ordem de inscrição 

3. Cancelamento por iniciativa do AE: permitido durante o período de inscrição. Exceção: 
inscrição nas visitas à Região, relativamente às quais é permitido o cancelamento 
mediante conhecimento do perfil, nome e empresa dos visitantes.  

4. Inscrições conjuntas: só é permitida a inscrição conjunta, de um máximo de dois AE’s, 
nas feiras e no Vinho Verde Wine Fest. 

5. Inscrições de vinhos: só é permitida a inscrição de vinhos de marcas próprias 
(produção/ engarrafamento) do respetivo AE. 

O prazo de inscrição termina a 31 de Dezembro de 2018. 

REGRAS DE 
PARTICIPAÇÃO 

• Na falta e/ou incumprimento do horário em ações com presença obrigatória do AE ou 
seu representante: 
Penalização: Suspensão da possibilidade de inscrição na ação do plano de promoção do 
ano seguinte. 
 
• Em visitas à Região dos Vinhos Verdes, na falta e/ou indisponibilidade para reunir ou 
realizar visita ou incumprimento do horário: 

https://goo.gl/forms/ZjRdvQVDWZZO4DpE2
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Penalização: Suspensão da possibilidade de inscrição em quaisquer visitas do plano de 
promoção do ano seguinte. 
 
• Entrega de vinhos fora do prazo estipulado : 
Penalização: aplicação de um custo adicional de 100 euros + IVA, sendo admissível o 
atraso máximo de 3 dias úteis 
 
• Em ações com cofinanciamento da deslocação do AE, o incumprimento do prazo de 5 
dias úteis, após a prestação do serviço, para emissão da fatura e envio dos talões de 
embarque:  
Penalização: Despesas não elegíveis para cofinanciamento 

 

Custo de 
Inscrição 

 
Modalidade Balcão:  1000 euros + IVA 
Modalidade MicroStand: 1500 euros + IVA 
Este valor não inclui custos de deslocação e estadia. 
 

Entrega de 
Vinhos 

 
Oportunamente será indicada a data e local para entrega dos vinhos. 
 
Poderá despachar através da CVRVV até 42 garrafas. O envio extraordinário de garrafas 
deve ser previamente autorizado pela CVRVV e será faturado diretamente ao AE pela 
transportadora. 
 

Recomendações 

 
Os agentes económicos deverão, com a máxima antecedência, divulgar aos seus 
representantes, clientes e outros contactos de interesse a sua participação na feira. 
 
Para facilitar as condições negociais durante as provas recomenda-se que disponibilizem 
fichas técnicas, brochuras institucionais, catálogos de produtos, tabelas de preços e 
condições de venda em euros e noutras divisas. 

Observações 
 
A pré- inscrição fica condicionada à realização da feira e à confirmação da inscrição da 
Região dos Vinhos Verdes pela entidade organizadora da Prowein.  

 


