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Quem somos

• Zoraida Lobato
Publicitária / Editora

Gestora  de Eventos

Diretora/ Administradora

• Market

• Eduardo Viotti
Jornalista/Editor desde 1982

Autor (mais de 25 livros publicados)

Sommellier / Palestrante / Professor universitário

Degustador internacional

Diretor-Editorial

• Press



Plataforma de 

Negócios

Publicações 
segmentadas

• .

Concursos e 
Premiações

Eventos B2C

Juntos, avançamos

2019 Eventos B2B

Parcerias 
estratégica

Parcerias 
Institucionais



Mercado B2B & B2C – CONCURSO NACIONAL DE VINHOS E 

DESTILADOS-BY CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES

Há 16 anos ajudamos produtores 

nacionais colocarem seus produtos 

nas prateleiras do mundo. Se 

apresentando em igualdade com 

seus concorrentes internacionais.

E no mercado nacional junto aos 

consumidores vamos

quebrando paradigmas de que 

bedidas nacionais 

nao são de qualidade e assim 

Juntos avançamos.



Mercado B2C – Revistas
direcionadas ao consumidor final atingimos 

85000 mil leitores por edição 

• Vinho Magazine (desde 1999)- primeira e 
mais importante revista de Vinho no 
mercado Brasileiro

• www.vinhomagazine.com.br

• Spirits Magazine- Única revista exclusiva 
sobre destilados

• www.spiritsmagazine.com.br

http://www.vinhomagazine.com.br
http://www.spiritsmagazine.com.br


Mercado B2C - mídias digitais

através dos portais atingimos +

120.000 usuários por edição



EVENTO: São Paulo Wine Weekend Maior evento 

B2C da America Latina- www.wineweekend.com.br

10 anos de sucesso 



Mercado B2B: Eventos

São Paulo International Wine and Spirits 
Trade Fair – Como pioneiros em 
organização de feiras de vinhos no Brasil, 
fomos os criadores da feira Expovinis , 
lançamos esse ano com o objetivo de fazer 
uma feira totalmente voltada para o trade. 

www.winetradefair.com.br (desde 2018) –
próxima edição de 17 a 19 de setembro de 
2019

Cachaça Trade Fair – Feira totalmente 
dirigida ao trade de bebidas adultas , conta 
com apoio das das principais empresas e 
entidades do setor ( desde 2017 )- próxima 
edição de 17 a 19 de setembro de 2019

www.cachacatradefair.com.br

http://www.winetradefair.com.br



