
LONDON WINE FAIR, mahastizaintza eta ardo-
gintza industriako profesionalei zuzendutako 
azoka da eta Londreseko Olympia Exhibition 
Centrerren ospatuko da maiatzaren 20tik 22ra 
arte.

LONDON 
WINE FAIR 
2019

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta 
Azpiegitura Sailak, Elikaduraren Euskal Indus-
tria kanpoan sustatzen laguntzeko jardueren 
barruan, LONDON WINE FAIR 2019 azokan 
Euskadiko enpresen baterako parte hartzea 
antolatu du HAZI Fundazioaren bitartez.   

Data: 2019ko maiatzaren 20tik 22ra arte

Tokia: Olympia Exhibition Centre, London

Maiztasuna: Urterokoa 

Norentzat: mahastizaintza eta ardogintza 

industriako profesionalak

Izen-emateko epea: 2018ko irailaren 28a

Azokaren webgunea: 

www.londonwinefair.com

Informazio gehiago: 
María Fernández de Romarategui
945 14 18 00
internacional@camaradealava.com

EKONOMIAREN GARAPEN
ETA AZPIEGITURA SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

Azokaren izaera

Parte hartzeko baldintzak

Parte hartzeko eredua eta kostua

Eusko Jaurlaritzarekin parte hartzea

Eskainitako zerbitzuak

Izena emateko formularioa

DEIALDI HONETAN:



LONDON WINE FAIR azokak Erresuma Batuak ardoaren 

merkataritzaren arloan egindako ibilbide luzea eta 

anitza biltzen du. Urte batean bai eta hurrengoan ere 

bai, ardoarekin lotutako negozio, berrikuntza eta espe-

rientzientzako urteko ekimen nagusia izaten da Erresu-

ma Batuan.

Ardoaren eta beste edari alkoholdun batzuen sektore-

ko urteroko azoka honek 39. edizioa izango du aurten-

goa. Azokara, oro har, profesionalak joaten dira; berezi-

ki, Erresuma Batukoak. Azokan parte hartzen duten 

profesional gehienak HORECA kanalekoak dira (%30). 

Gainerako bisitarien profilak, berriz, hauexek: inportat-

zaileak eta banatzaileak (%14), merkatari independen-

teak (%10), ardo ekoizleak (%10), prentsa eta hedabi-

deak (%6), supermerkatuak (%4), sareko salmenta 

(%3), handizkariak (%3), diseinua eta packaginga 

(%2), zuzeneko eta sareko salmenta (%2), saltoki 

txikiak (%1), hornidura kateko eragileak (%1), Gober-

nuak eta Enbaxadak (%1) eta bestelakoak (%14). 

Nabarmentzekoa da herrialdeko mahastizaintza eta 

ardogintzaren sektorean espezializatuta dagoen prent-

sako ordezkari ugari joaten direla azokara.

AZOKAREN IZAERA

Erakusketa eremua: 14.350 m2

Erakusketariak 2018an: 574 enpresak 30 herrialdekoak

Bisitariak 2018an: 14.250 profesionalak

Azokaren webgunea: www.londonwinefair.com

LONDON WINE
FAIR 2019

azokaren izaera

Eusko Jaurlaritzak 75 m2 inguruko gunea izango du 

LONDON WINE FAIR 2019 azokan, parte hartzeko inte-

resa duten Euskadiko Mahastizaintza eta Ardogintza 

Industriako enpresentzat, stand indibidualetan edo 

stand partekatuetan. 

Euskadiko ordezkaritzak enpresa jakin batzuentzako 

tokia izango du. Interesa duten enpresa gehiago izanez 

gero, hautapena egin beharko da, izena emandako 

hurrenkerari zorrotz erreparatuz.

EUSKADI BASQUE COUNTRY 
STANDA

Nahiz eta LONDON WINE FAIR bereziki ingeles merka-

tuari zuzenduta egon, aipatzekoa da Erresuma Batuan 

agertzeak beste merkatu batzuetarako ateak irekitzeko 

aukera eman diezaiokeela edonori.



LONDON WINE
FAIR 2019

azokaren izaera

Erresuma Batukoa da mahastizaintza eta ardogintzaren 

sektoreko erreferentziazko merkatuetako bat mundu 

osoan. 2017an ardo gehien inportatu zuen munduko 

bigarren herrialdea izan zen, nola balioari, hala bolu-

menari dagokienez, nahiz eta aurreragoko urtearekin 

alderatuta bi-biek egin behera (%7 gutxiago). Mahas-

tiaren eta Ardoaren Nazioarteko Erakundearen arabera, 

gaur egun seigarren tokian dago herrialde kontsumit-

zaileen sailkapenean; justu, Espainiaren aurretik.

Nabarmentzekoa da Europar Batasuneko ardo ekoizle 

txikienetako bat izan arren, munduan erreferentziazko 

merkatuetako bat bihurtu dela. Hala, munduko zeinahi 

txokotako mahastizainek merkatu erakargarri eta joera 

sortzailetzat daukate. Are gehiago, kalitate handiko 

ardo apardunak ekoizten hasia da, eta ardo horiek 

dagoeneko ezagutarazten ari dira esportazio merka-

tuetan.

Interesgarria da aipatzea, halaber, Erresuma Batuan 

geroz eta espainiar jatetxe gehiago daudela. Horrek 

dakar, hain justu, merkatu hartan hain ezagunak ez 

diren Espainiako jatorri izendapenak sartzea, dagoene-

ko euren tokia hartzen hasi direnak.

ERRESUMA BATUKO MERKATUA

Azokaren ordutegia: 
Astelehena, maiatzaren 20: 10:00 - 18:00

Asteartea, maiatzaren 21: 09:30 - 18:00

Asteazkena, maiatzaren 22: 09:30 - 17:00

Erakusketa eremua:: 14.350 m²

Erakusketariak 2018an: 574 enpresak

Bisitariak 2018an: 14.250 profesionalak



• Enpresaren ordezkari baten aldetik joateko 
konpromisoa eta kuota ordaintzea; beraz, EAEko 
standean sartuko dela jakinarazten denetik 
ezingo da ekitaldian baja eman. Halabeharrezko 
kasuetan baino ez, Eusko Jaurlaritzak eskubidea 
erreserbatzen du enpresak aurkeztutako arrazoiak 
baloratzeko eta, behar bada, ordaindutako zenba-
tekoaren ehuneko bat itzultzeko.  

• Azoka irekitzeko bezperan, esaten zaien orduan, 
enpresak derrigor egon behar dira merkantzia 
jasotzeko, eta beraien erakustokien dekorazioa 
amaitzeko, jardunaldia hasi baino lehenago. 

Azokaren Ondoren

Azokaren aurretik

 • Standetan azokako egun guztietan eta zabalik 
dagoen ordu guztietan eman behar da arreta. 

Azokaren ordutegian zehar enpresaren batek bere 
stand-a utzik utziko balu, arreta gabe eta salbues-
penezko zergati gabe, hurrengo edizioan lehenta-
sunezko eskubideak galduko lituzke (izen-emate 
orduan, etab...). Kasu honetan enpresa horren 
eskaera kontutan hartuko litzateke soilik baldin 
eta, izen-emate eta ordainketarako jarritako 
egunen barruan egindako inskripzioak egin eta 
gero, leku librea egongo balitz.

Halaber, enpresa batek edota hainbatek stand bat 
utzik uzteak Eusko Jaurlaritzari, antolatzaile den 
bezala, azokako antolatzaileek santzio ekonomiko-
rik sortuko balio, berehala arazoa sortu duen 
enpresari/enpresei bideratuko zaio berbera.

• Azoka amaitzerakoan produktu guztiak behar 
bezala jaso behar dira eta standeko elementuak 
entregatu, jaso ziren egoera berberetan.  

Ekitaldian parte hartu ahal izango dute egoitza Euskal 
Autonomia Erkidegoan duten enpresa produktoreek, 
Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegi-
tura Sailaren Elikadura Industrien Erregistroan izena 
emanda badaude.

• Azokan Euskal Autonomia Erkidegoan fabrikatu-
tako produktuak baino ezingo dira erakutsi.  Ezin 
izango da, inola ere, beste Autonomia Erkidego 
batzuetako produktuak aipatu, ezta aurkeztu ere.

Azokaren Zehar

• Ebaluazio galdetegia antolakuntzaren jarraibi-
deekin bete eta entregatzea. 

Azokan parte 
hartzeko 

baldintzak
Parte hartzeko konpromisoa

EAEn egindako produktuak 

Ebaluazio-inkesta



PARTE HARTZEKO EREDUA

Azokan parte 
hartzeko eredua 

eta kostua

Eusko Jaurlaritzak antolatutako standak kalitate 
oneko ardoak (sor-markakoak), sor-markako 
txakolina eta/edo bestelako edari alkoholdunak 
ekoizten dituzten Euskal Elikadura Industriako 
enpresak hartuko ditu.

Merkatu britainiarra garrantzitsuenetako bat 
denez gure esportazioentzat, ekintzari bultzada 
handi bat ematea erabaki du Eusko Jaurlaritzak, 
parte hartzeko bi modu proposatuz:

•  Stand INDIBIDUALA erdua

•  Stand PARTEKATUA eredua 
(enpresa guztiak eremu komun batean)

Enpresa bakoitzak produktuen jatorria egiaztatu 
beharko du. Horretarako, nahitaezkoa da, izena 
ematean, lehengaien jatorria egiaztatuko duen 
Zinpeko Aitorpen bat aurkeztea, sinadura zein 
zigiluarekin.

Euren produktuak jatorri izendapen, AGB edo 
kalitate egiaztatuko marka ofizial baten pean erre-
gistratuta dauzkaten enpresek ez dute bete 
beharko aitorpen taula hori. Zerga eta Gizarte 
Segurantzarekiko betebeharretarako onespenak 
baimendu besterik ez dute egin beharko.

PARTE HARTZEKO KOSTUA

LONDON WINE FAIR 2019 azokan parte hartzeak 
honako kostua izango du:

• Stand indibiduala= 2.100 € + %21 BEZ = 2.541 €

• Stand partekatua = 1.050 € + %21  BEZ = 1.270,5 €

arte-hartze kuota ordainketa bakarran egingo da. 

Faktura eskaera onartu ondoren egingo da.



Izen-emate formularioa

Ordainketa agiria

Izen-emate epea: 2018ko irailaren 28a

Eusko 
Jaurlaritzarekin 

parte hartzea

Leku kopurua mugatua denez, gomendatzen dugu lehenbailehen izena emateko formularioa betetzea eta ordai-
nagiria bidaltzea María Fernandez de Romarateguiri: internacional@camaradealava.com

Enpresa parte hartzaileen hautaketa izena emateko dokumentuak jasotzeko hurrenkeraren arabera egingo da.

IZEN-EMATE FORMULARIOA BETE

ENVIAR DECLARACIÓN JURADA   

Formularioan eskatzen den informaziotik, datuak zehazki transkribatuko dira azokaren katalogo ofizia-
lerako eta prestatzen diren gainerako elementu promozionaletarako.

Kontu zenbakia: ES49 3035-0179-61-1791069900 Laboral Kutxa HAZI Fundazioaren izenean

Kontzeptua: “Enpresaren izena + LONDON WINE FAIR 2019”

HAZI Fundazioko Finantza Departamentuak dagokion zenbatekoaren faktura igorriko du, izena emate-
ko epea amaitu eta parte hartzea baieztatu eta gero.

Izena emateko epea:  2018ko irailaren 28ean

ORDAINKETA AGIRIA BIDALI

ZINPEKO DEKLARAZIOA BIDALI    

Izena ematen duten enpresek lehengaien jatorriari buruzko Zinpeko Deklarazioa sinatuta eta zigilua 
jarrita aurkeztea beharrezkoa da.

http://www.euskadi.eus/web01-a2elikin/es/contenidos/informacion/ferias_asist_conxemar2018/es_def/adjuntos/declaracion jurada procedencia materia prima_es.docx
https://goo.gl/forms/Ox5WiSVK9jeVAbzo2


Izena ematearen formalizazioa

Parte hartzeari uko egin

Eusko 
Jaurlaritzarekin 

parte hartzea

GARRANTZITSUA: Izen ematea formalki egindakotzat jotzeko, IZENA EMATEKO FORMULARIOA behar 
bezala beteta eta ORDAINAGIRIA bidali beharko dira, izen ematearen datan, ondorio guztietarako, 
ordainketa egin den eguna agertuko delarik.

Eskatutako dokumentuak bidaltzeak EZ DU ESAN NAHI enpresak Eusko Jaurlaritzaren standean parte 
hartuko duela, izan ere, gutxieneko enpresa kopuru bat egon behar da hori egiteko. Eusko Jaurlaritzak 
izena ematearen onarpena jakinaraziko du.

ENPRESAK FAKTURA JASO ETA GERO, HAU DA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO PABILOIAN SARTU 
DELAKO JAKINARAZPENA JASO ETA GERO, PARTE HARTZEARI UKO EGITEN BADIO, ORDAINDUTAKOAREN 
%100 GALDUKO DU. 

Halabeharrezko kasuetan baino ez, antolakuntzak eskubidea erreserbatzen du enpresak aurkeztutako 
arrazoiak baloratzeko eta, behar bada, ordaindutako zenbatekoaren ehuneko bat itzultzeko. 

Enpresek ordaindutako zenbatekoak itzultzeko kasu hauek baino ez dira kontuan hartzen:

• Enpresa erakusleek eskatutako gunea Azokaren Antolakuntzak Eusko Jaurlaritzari esleitutako gunea 
baino handiagoa bada, hautatu ez diren enpresek eskubidea izango dute aurrez izena emateko kuota 
itzultzeko.

• Eusko Jaurlaritzak halabeharrez edo nahiko partaiderik ez dagoelako parte hartzea bertan behera 
uzten badu, enpresek eskubidea izango dute ordaindutakoaren %100 jasotzeko.



ESPAZIOA KONTRATATZEA

1) Espazioa kontratazea

2) Merkantziaren garraioa

3) Stand-aren dekorazioa

Azokan 
eskainitako
zerbitzuak

Enpresa erakusketari bakoitzeko 9 m2 inguruko 
banakako stand pertsonalizatuetan banatutako 
sustapen-eremu bat eta stand partekatuen eremu 
bat egongo da azokan.

STANDAREN DEKORAZIOA

MERKANTZIAREN GARRAIOA

Eusko Jaurlaritzak merkantziaren bidalketa bateratu 
bat antolatuko du esleitutako garraiolari ofizialak 
adierazten duen lekutik merkantzia standean bertan 
entregatu arte.  

Garraiolariak egingo du merkantzia bidaltzearen 
kostuaren faktura eta enpresa erakusleak ordain-
duko du oso-osorik. 

Bere garaian, esleipena duen enpresa garraiolariaren 
datuak emango dira. Eusko Jaurlaritza ez da ardura-
tuko taldeko bidalketatik kanpo bidaltzen diren 
produktuen segurtasuna ezta hartzeaz.

Muntatzen den egunean enpresak derrigorrez egon 
behar dira, esaten zaien orduan, merkantzia jasot-
zeko, eta beraien erakustokien dekorazioa amaitze-
ko, ekitaldia hasi baino lehenago. Adierazitako 
orduan merkantzia jasotzera agertzen ez diren 
enpresek zigorra jasoko dute.

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak, HAZIren bitartez, hurrengo zerbitzuak eskainiko 
ditu:

Standen dekorazioa eta oinarrizko altzariak berdinak 
izango dira Euskadiko standeko erakusketari guztient-
zat; honako hauek, alegia: 

Stand Indibiduala: mahai bat eta 4 aulki, erakusmahaia, 
enpresa erakusketariaren errotulua, konexio elektrikoa 
eta hozkailua duen biltegi bat.

Stand Partekatua: erakusmahaia eta enpresa erakuske-
tariaren errotulua; bilerak egiteko mahaiak, hozkailuak 
dituen biltegia eta erabilera komuneko konexio elektri-
koa.

* Oharra: Stand indibidual bakoitzean ez dira harraskak 
sartuko. Gune komun batean jarriko dira. Standetako 
oinarrizko altzarietan, elementu elektrikoetan edo elek-
trizitateko beharretan egin beharreko aldaketa oro 
–horien hazkundea edo aldaketa eragiten badu– 
erakusle kide bakoitzak zuzenean kontratatuko du, eta 
bere gain hartuko du gehitutako kostua, dekoratzaileak 
zuzenean fakturatuko diona.



SERVICIO DE COPAS Y ESCUPIDERAS

4) Servicio de copas y escupideras

5) Inclusión en el catálogo oficial de la feria

6) Mantenimiento del stand

Servicios 
ofertados para 

la feria

El Gobierno Vasco coordinará la contratación de 
copas, incluida la limpieza, y escupideras. La finan-
ciación de este servicio es al 100% para la primera 
bandeja de copas y escupidera. Si la empresa co-ex-
positora deseara contratar más elementos, deberá 
gestionar el pedido directamente con el proveedor 
del servicio, previo aviso a la organización para coor-
dinar la recepción del pedido en la feria.

INCLUSIÓN EN EL CATÁLOGO
OFICIAL DE LA FERIA

El Gobierno Vasco realizará los trámites necesarios 
para que todas las empresas expositoras que acudan a 
la feria aparezcan inscritas en el catálogo oficial que 
edita la organización ferial y donde aparecen registra-
dos todos los expositores del evento (figurarán los 
datos recogidos en la ficha de inscripción).

MANTENIMIENTO DEL STAND 
(limpieza, electricidad, agua...)

El Gobierno Vasco se responsabiliza de los servicios 
de limpieza, electricidad, agua,… y, en general, del 
mantenimiento adecuado del stand. Si bien, cada 
empresa será responsable de mantener su stand en 
condiciones óptimas de limpieza.

KOPA ETA LISTU ONTZI ZERBITZUA

4) Kopa eta lisu ontzi zerbitzua

5) Azokaren katalogo ofizialean sartzea

6) Standa mantentzeko lanak

Azokan 
eskainitako
zerbitzuak

Izena emateko kuotan txertatuta dagoen zerbitzua 
da.

STANDA MANTENTZEKO LANAK 
(gabiketa, elektrizitatea, ura, etab.)

INCLUSIÓN EN EL CATÁLOGO 
OFICIAL DE LA FERIA

Eusko Jaurlaritzak azokara joaten diren enpresa 
erakusle guztiak azokaren antolakuntzak argitaratzen 
duen katalogo ofizialean agertzeko egin beharreko 
tramite guztiak egingo ditu; bertan ekitaldiko erakus-
le guztiak agertzen dira erregistratuta (izena emateko 
formularioan jasotako datuak agertuko dira).

Eusko Jaurlaritzak bere gain hartzen ditu garbiketako 
zerbitzu orokorrak, elektrizitatea, ura, etab., eta, oro 
har, standa egoki mantentzeko lanak. Hala ere, enpre-
sa bakoitzaren ardura izango da norbere standa 
garbiketa aldetik baldintza egokietan mantentzea.


