
ITALIAN TRADE AGENCY (ITA) APRESENTA OS MELHORES 
VINHOS DO SUL DA ITÁLIA DURANTE A EXPOVINIS BRASIL 2016

 
Região já é reconhecida por produzir alguns dos rótulos mais excitantes do
mundo. Na quarta-feira (15/6), Arthur Azevedo faz degustação às cegas e

vertical do Chianti Riserva   

A Italian Trade Agency (ITA) - agência para a internacionalização das empresas
italianas - traz, para a ExpoVinis BRASIL 2016, cinco empresas produtoras das
melhores safras de vinhos do Sul da Itália. São elas a Azienda Vinicola Puleo
S.a.s., Azienda Agricola Antico Perricone, Trapani S.r.l., Tenute Orestiadi e Terre
Del Falerno. O evento será realizado de terça (14) a quinta (16/6), no Expo
Center Norte, em São Paulo. 

A  Itália  continua  sendo  um  dos  gigantes  globais  da  produção  de  vinho.
Investimentos massivos, alta tecnologia, cuidados especiais com os vinhedos e
profissionalização  do  setor  garantem  a  expansão  e  o  reconhecimento
internacional da produção de alguns dos melhores rótulos do mundo.

Também  como  novidade  este  ano,  a  ITA  promove  degustações serem
realizadas pelo presidente da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-SP),
Arthur Azevedo. Ele falará das qualidades peculiares dos vinhos do Sul da Itália
para especialistas do setor na quarta-feira (15), às 17h, no estande da ITA, que
fica na Rua C062-D061.

Outra novidade para esta edição do evento, será a degustação às cegas  do
Chianti Riserva, feita por Azevedo no mesmo local, porém um pouco antes, às
15h.  Durante  a  feira,  haverá  também  espaços  de  networking,  rodadas  de
negócios e escolha dos dez melhores vinhos da exposição.

Sobre a Italian Trade Agency

ITA – Italian Trade Agency – www.ice-sanpaolo.com.br 
Instituição  governamental  que  promove  a  internacionalização  das  empresas
italianas e seus consórcios de exportação. Fornece ampla gama de serviços,
como  a  identificação  de  possíveis  parcerias,  organização  de  encontros  de
negócios e realização de missões de empresários brasileiros à Itália. Também
coordena  pavilhões  e  feiras  internacionais,  além  de  promover  fóruns  e
seminários  com  a  presença  de  especialistas.  Tem  sede  em  Roma  e  atua
internacionalmente  por  meio  de  uma  ampla  rede  de  escritórios  ligados  às
embaixadas e consulados italianos. 

http://www.ice-sanpaolo.com.br/


Serviço
Estande ITÁLIA na Expovinis Brasil 2016
Rua C062-D061 
Data: 14 a 16 de junho de 2016
Terça e quarta-feira, das 13 às 21h, e quinta-feira, das 13h às 20h 
Local: Expo Center Norte

VOICE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Direção de Planejamento: Norma Alcântara
Direção de Atendimento: Ana Regina Bicudo
Direção de Conteúdos: Beth Guaraldo
Atendimentos: Lívia Melo e Mel Dantas
livia@voice.com.br; mel@voice.com.br 
Telefone: 11 3816-1230

mailto:mel@voice.com.br
mailto:livia@voice.com.br

	ITALIAN TRADE AGENCY (ITA) APRESENTA OS MELHORES
	VINHOS DO SUL DA ITÁLIA DURANTE A EXPOVINIS BRASIL 2016
	
	Região já é reconhecida por produzir alguns dos rótulos mais excitantes do mundo. Na quarta-feira (15/6), Arthur Azevedo faz degustação às cegas e vertical do Chianti Riserva

