BRASILEIROS E PORTUGUESES UNIDOS
PELOS VINHOS PORTUGUESES NO APOIO
AO MUNDIAL
4ª-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2014

Patrocínio da acção “ Arena do Consulado” até 13 de Julho no Consulado
de Portugal em S. Paulo
Os vinhos portugueses estão com a torcida da elite paulista no apoio aos principais jogos do mundial,
na “Arena do Consulado”, em S. Paulo. Ao patrocinar esta iniciativa, os vinhos portugueses
pretendem proporcionar uma experiência com alguns dos melhores vinhos de Portugal e envolver
esta audiência com a marca Vinhos de Portugal
Os Vinhos de Portugal vão ser degustados por 300 adeptos das equipas de Portugal e do Brasil, que
assistem em directo aos jogos da equipa de Portugal e Brasil num ambiente que recria uma arena. A
diversidade e autenticidade dos vinhos portugueses serão dadas a conhecer num winebar disposto na
Arena, onde estará presente um Sommelier que divulgará informação sobre os vinhos e castas e a
capacidade de harmonização com a gastronomia servida. Neste espaço será distribuído merchandising
aos convidados para reforçar a sua empatia com os vinhos de Portugal.
Sobre a ViniPortugal
A ViniPortugal é a associação interprofissional do setor vitivinícola que tem como missão promover a
imagem de Portugal, enquanto produtor de vinhos por excelência, valorizando a marca “Vinhos de
Portugal” e contribuindo para um crescimento sustentado do volume e do valor dos vinhos
portugueses, assim como da sua diversidade. Promove os vinhos tranquilos portugueses em 11
mercados internacionais.
A ViniPortugal agrupa estruturas associativas e organizações de profissionais ligadas ao comércio
(ANCEVE e ACIBEV), à produção (FENAVI e FEVIPOR), às cooperativas (FENADEGAS), aos
destiladores (AND), aos agricultores (CAP) e às regiões demarcadas (ANDOVI).
O seu Plano de Marketing para 2014, no montante de 7,5 Milhões de euros, atingirá 11 mercados
internacionais estratégicos, onde serão implementadas mais de 100 acções de diferentes perfis.
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