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PRÉMIOS W’16
Categoria de Melhor Distribuidor de Vinhos em 2016

NOVIDADE

PELA PRIMEIRA VEZ nos Prémios W

onde o espaço dos supermercados, lojas discount e cashand-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.

abc do Vinho e da Vinha
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.

Nomeados Prémios W’16
Distribuidor de Vinhos do Ano
Sponsored by
uCastro

Linhares

uDecante

Vinhos

A anúnciar
brevemente

uDistriwine
uGarcias
uGarrafeira
uJMV

Soares

José Maria Vieira

uPortfolio

Mercado de Vinhos
do Campo Pequeno
28 a 30 de Outubro

vinhos

uPrimeDrinks
uSogrape

Distribuição

uViborel

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

