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A anúnciar 
brevemente

GaraGem (Vinho de) - Vinhos de 
pequena quantidade elaborado por 
produtores individuais em instalações 
exíguas. esta designação surgiu em 
França e tornou-se importante porque 
os pequenos produtores eram ilustres 
enólogos e os seus vinhos foram 
altamente apreciados.

abc do Vinho e da Vinha

Pela primeira vez os prémios W homenageiam as empresas de 
distribuição de vinhos, elo fundamental que liga a produção do 
vinho aos locais de compra e exposição das marcas. Trata-se 
de uma atividade com várias dimensões e tipologias: algumas 
distribuidoras integram, parcial ou totalmente, produtores 
de vinho no seu capital social, outras são independentes 
da produção. Também a dimensão da equipa de vendas é 
muito variável, assumindo algumas distribuidoras o papel 
essencialmente logístico. existem distribuidoras nacionais que 
contam com redes de distribuidores regionais para a plenitude 
da sua cobertura nacional. outras são assumidamente 
regionais. Enfim, são muitas as modalidades empresariais 
de um elo que é essencial para o abastecimento dos canais 
on-trade, ou seja, dos negócios tradicionais que incluem o 
vinho no serviço que prestam ao consumidor final - hotelaria, 
restauração, mercearias ou lojas especializadas e gourmet. 
Já no canal off-trade - englobando a moderna distribuição 

Jantar ProVa

de Vinhos casa  

ermelinda Freitas

o rubro, camPo Pequeno 
18 de outubro

mercado de Vinhos 
do camPo Pequeno
28 a 30 de outubro

udistriwine

ucastro linhares

uGarrafeira soares

uJmV José maria Vieira

uPortfolio vinhos

uPrimedrinks

usogrape distribuição

udecante Vinhos

uGarcias

uViborel

onde o espaço dos supermercados, lojas discount e cash-
and-carry troca a ausência de aconselhamento aprofundado 
por grande visibilidade do produto e preços baixos e muito 
promocionados - o papel da empresa distribuidora é muito 
pressionado por se tratar de um intermediário que retira 
margem a um negócio de grande volume e de mais-valias 
muito competitivas e concorrenciais. 

noVidade Pela Primeira VeZ nos Prémios W

http://w-anibal.com/
http://w-anibal.com/glossario/index/g
http://w-anibal.com/glossario/index/g
http://www.revistadevinhos.pt/artigos/show.aspx?seccao=agenda-de-prazeres&artigo=21859&title=jantar-prova-de-vinhos-casa-ermelinda-freitas-18-de-outubro&idioma=pt
http://www.revistadevinhos.pt/artigos/show.aspx?seccao=agenda-de-prazeres&artigo=21851&title=mercado-de-vinhos-do-campo-pequeno-de-28-a-30-de-outubro&idioma=pt
http://distriwine.pt/dw/
http://www.castroelinhares.pt/
http://www.garrafeirasoares.pt/pt/
http://www.jmv.pt/public/pt/
http://www.portfoliovinhos.pt/
http://www.primedrinks.pt/pt/idade-legal/?redirectUrl=/pt/
http://www.primedrinks.pt/pt/idade-legal/?redirectUrl=/pt/
http://www.sograpevinhos.com/sogrape/distribuicao_detalhe/1
http://www.decante-vinhos.pt/pt/
http://www.garcias.pt/
http://www.viborel.pt/entrada/
http://cooppegoes.pt/2016/07/15/o-melhor-moscatel-do-mundo/

