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Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak Euskadiko elikagaien industriak 

kanpoan sustatzeko jardueren artean, WINE PARIS & VINEXPO PARIS 2023 azokan euskal enpresen partaidetza 

taldekatua antolatu du, HAZIren bidez. Azoka Parisen ospatuko da otsailaren 13tik 15era arte.

2023ko otsailaren 13-15

WINE PARIS
2023

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



AZOKAREN
IZAERA

• Erakusketa eremua: 57.000 m²

(Wine Paris 40.000 m² eta Vinexpo 17.000 m²)

• 2021eko bisitariak:  25.739 bisitari

(horietatik, % 28 nazioartekoak ziren)

• 2021eko erakusleak: 2.864 ekoizle

• Webgunea: www.vinexposium.com/wineparis-vinexpo

WINE PARIS & VINEXPO PARIS AZOKAKO DATUAK

Eusko Jaurlaritzak, Wine Paris & Vinexpo Paris 2023 
azokan, gune bat izango du kalitatezko ardoak (JD 
duten ardoak), JD duen txakolina eta/edo parte hartu 
nahi duten beste edari alkoholdun batzuk ekoizten 
dituzten euskal elikagaien industriako enpresei lekua 
egiteko.

Eusko Jaurlaritzak azoka hau antolatzeko gutxie-
neko parte-hartzaile kopurua lortu behar da.

Euskadi Basque Country stand-aWine Paris & Vinexpo Paris 2023

Wine Paris & Vinexpo erreferentziazko azokatzat hartzen 
da, eta Europan eta nazioartean eragina du ardogintzaren 
eta edari destilatuen sektorean. Azokak profesionaltasun 
handia du, bai antolakuntzari dagokionez, bai bisitarien 
profil profesionalari dagokionez.

Hori dela eta, Estatuak presentzia du, beste autonomia 
erkidego batzuetako sektoreko hainbat enpresak osatua. 
Enpresa horiek, aurreko esperientziengatik, uste duten 
Wine Paris & Vinexpo Paris bezero berriekin topaketak 
sortzeko eta lehendik daudenekin aurrez aurreko harre-
manak sendotzeko gune ezin hobea dela.

2023koa WINE PARIS & VINEXPO PARIS azokaren 
laugarren edizioa izango da, 2019an batu ziren VINISUD 
Montpellier eta VINOVISION París azoken oinordekoa da. 
Nabarmentzekoa da VINISUD (Mediterraneoko eta 
Europa Hegoaldeko Ardoen Nazioarteko Azoka) eta 
VINO- VISION PARÍS (Iparraldeko Ardoen Nazioarteko 
Azoka) azoken arteko osagarritasuna.

WINE PARÍS VINEXPO PARÍS azokarekin batera egiten 
da. Horrela, ardoaren eta destilatuen sektoreetako bi 
lokomotor horien bat-egiteak mahastizaintzako eta ardo-
gintzako ekitaldi indartsu bat sortuko du, eta, gainera, 
egutegiko lehen nazioarteko azoka izango da, urteko 
erosketa-aldi onenetako batean.

Nahiz eta bi azokek beren ezaugarriak mantentzen jarrai-
tuko duten, denboran eta espazioan aldi berean egiteak 
abantaila gehigarri bat eskaintzen du, Frantziaren posizioa 
indartuko duena, nazioarteko mahastizaintza eta ardo-
gintzaren merkataritzarako bidegurutze garrantzitsu gisa.

Wine Paris azokako bisitariak Vinexpo Paris azokan sartu 
ahalko dira, eta alderantziz.



PARTE HARTZEKO
 BALDINTZAK

Azokaren ondoren

Azoka egin aurretik

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren Elikagaien Industrien 
Erregistroan inskribatuta dauden eta egoitza soziala Euskadin duten enpresa ekoizleek baino ezingo dute 
parte hartu ekitaldi honetan.

Azokan zehar

Enpresa erakusketaria azokaren ordutegi ofizia-
lean standetik joango balitz arrazoitutako apar-
teko arrazoirik gabe, azokaren hurrengo 
edizioan galdu egingo lituzke lehentasunezko 
eskubideak (izena emateko hurrenkera…). Izena 
emateko eta ordaintzeko ezarritako egunetan 
egindako gainerako eskaera guztiei erantzun 
ondoren lekua geratzen bada bakarrik erant-
zungo zaio zure eskaerari.

Era berean, enpresa batek edo batzuek standa 
uzteagatik Eusko Jaurlaritzak, elkartutako 
presentziaren antolatzaile gisa, azoka-erakun-
dearen zehapen ekonomikoren bat jasoko balu, 
horrek arau-haustea eragin duen enpresari edo 
enpresei eragingo lieke berehala.

• Produktu guztiak behar bezala jasotzea, azoka
amaitzean, eta standeko elementuak jaso ziren
baldintza berberetan ematea.

• Enpresa erakusketariak ordezkari bat bidaltzeko
konpromisoa hartuko du eta kuota ordainduko du.
Beraz, ezinezkoa izango da ekintza horretan baja
ematea Euskadiko pabiloian sartu dela jakinarazi
ondoren. Ezinbesteko kasuetan, eta horietan
baino ez, Eusko Jaurlaritzak eskubidea izango du
enpresa erakusketariak aurkeztutako arrazoiak
aztertu eta, behin-behinean, ordaindutako zenba-
tekoaren zati bat itzultzeko.

• Enpresek nahitaez egon behar dute azokaren
irekieraren bezperan, adierazten zaien orduan,
salgaiak jasotzeko eta standak apaintzeko,
lehiaketaren inaugurazioaren aurretik.

• Enpresa bakoitzak ebaluazio-inkesta bete
beharko du, eskatzen denean.

• Erakusgai dauden produktuak Euskadin ekoit-
zitakoak baino ez dira izango. Inola ere ezin
izango da ez aipatu, ez aurkeztu, beste autono-
mia erkidego batzuetako produkturik.

• Enpresa bakoitzak bere standa zaindu behar-
ko du azokako egun guztietan eta bere irekie-
ra-ordutegi osoan.



PARTE HARTZEKO 
EREDUA ETA 
ZENBATEKOA

Parte hartzeko eredua Parte hartzeko kostua

2023ko edizioan, Eusko Jaurlaritzak Wine Paris & 
Vinexpo Paris azokan gune bat izango du kalitatezko 
ardoak (JD duten ardoak), JD duen txakolina eta/edo 
parte hartu nahi duten beste edari alkoholdun batzuk 
ekoizten dituzten euskal elikagaien industriako 
enpresei lekua egiteko.

WINE PARÍS & VINEXPO PARIS 2023 azokan 
parte hartzeak kostu hau izango du:

Kostua: 2.590,37 € + % 21 BEZ = 3.134,34 €

• PARTEKATUTAKO stand eredua honela osatuko da:

1 erakusmahai (enpresak bereizteko trenkadarik gabe)

Bilera-gune partekatua

1 biltegi partekatu



EUSKO 
JAURLARITZAREKIN 

PARTE HARTZEA

Izena emateko epea: 2022ko uztailaren 18 

Formularioan eskatutako informaziotik zuzenean ateratako datuak jarriko dira azokaren katalo-
go ofizialean eta sustepenerako erabiliko diren gainerako elementuetan.

IZENA EMATEKO FORMULARIOA BETE

ORDAINAGIRIA BIDALI

Kontuaren zenbakia: ES49 3035-0179-61-1791069900 Laboral Kutxa, HAZIren izenean.

Kontzeptua: “Enpresaren izena + WINE PARIS 2023”

Izena emateko epea amaitu eta zure parte hartzea baieztatu ondoren, HAZI Fundazioko Finant-
za sailak faktura bat igorriko dizu dagokion kopuruarekin.

IZENA EMATEKO EPEA: 2022ko uztailaren 18

Leku-kopuru mugatua denez gero, gomendatzen dugu izena emateko formularioa eta ordainagiria ahalik 
eta azkarren igortzea María Fernández de Romarateguiri helbide honetara:
internacional@camaradealava.com

Enpresa parte-hartzaileak izen-emateko dokumentu guztiak (izena emateko formularioa eta ordainagiria) 
jaso diren hurrenkera berean hautatuko dira.

https://forms.office.com/r/EkBrcbrB5i


EUSKO 
JAURLARITZAREKIN 

PARTE HARTZEA

GARRANTZITSUA: 

Enpresa parte-hartzaileak hautatzeko, izen-emateko dokumentu guztien (inprimakia eta ordainagiria) 

jasotze-hurrenkerari jarraituko zaio, eta izen-emate eguna, ondorio guztietarako, izen-ematearen ordainke-

ta egin den eguna izango da.

Eskatutako izena-emateko inprimakia betetzeak EZ DAKAR enpresak Eusko Jaurlaritzaren pabiloian parte 

hartzea; izen-ematea onartu dela jakinaraziko da.

ENPRESAK FAKTURA JASO, HAU DA, EUSKADIKO STANDEAN SARTU IZANAREN JAKINARAZPENA 

JASO ONDOREN, PARTE-HARTZEARI UKO EGITEN BADIO, ORDAINDUTAKOAREN % 100 GALDUKO 

DU. Ezinbesteko kasuetan, eta horietan baino ez, eskubidea egongo da enpresa aurkeztutako arrazoiak 

aztertu eta, behin-behinean, ordaindutako zenbatekoaren zati bat itzultzeko

.

Enpresak ordaindutako zenbatekoa itzultzeko kasu hauek besterik ez dira izango kontuan:: 

• Enpresa erakusketariek eskatutako espazioa azokaren antolakuntzak Eusko Jaurlaritzari eslei-

tutakoa baino handiagoa bada, hautatu ez diren enpresek izena eman aurretik ordaindutako 

kuota berreskuratzeko eskubidea izango dute.

• Ezinbesteko kasuengatik edo gutxieneko partaide kopurua osatu ez delako Eusko Jaurlaritzak 

azokan ez parte hartzea erabakiz gero, enpresek ordaindutakoaren %100 berreskuratzeko 

eskubidea izango dute.



ESKEINITAKO
ZERBITZUAK

Espazioa kontratatzea

Dekorazioa

Pabilioiaren mantentze-lanak
(garbiketa, argindarra, ura, etab.)

Sustapen-espazio batekin parte hartuko da, eta enpre-
sa erakusketakide bakoitzarentzat stand pertsonaliza-
tuetan banatuko da.

Standaren oinarrizko apaingarriak eta altzariak unifor-
meak izango dira Euskadiko pabiloiko erakusketari 
guztientzat.

Honako hauek osatuko dute standa: -1 erakusmahai eta 
biltegi partekatua.

* Oharra: Stand kolektiboaren modalitate honetan, 
espazioagatik, enpresa erakusketariak ezin du 
elementu apaingarri salbuetsirik jarri, xede horreta-
rako aurreikusitako espazioetan integra daitezkeenak 
izan ezik.

Eusko Jaurlaritza arduratuko da garbiketa- eta elektrizi-
tate-zerbitzuez eta, oro har, pabiloiaren mantentze-lan 
egokiaz.

Hala ere, enpresa bakoitza arduratuko da bere erakus-
keta-gunea baldintza onenetan mantentzeaz 

Oharra: kostua handitzea edo aldatzea dakarren oina-
rrizko altzarien, elementu elektrikoen edo behar elektri-
koen behar oro dekoratzaileak enpresa erakusketariari 
fakturatuko dio zuzenean, eta enpresa horren kontura 
izango da zenbatekoaren igoera.

Erakusketakidearen paketea

Pakete honetan sartzen da:

• 24/24 erregistroa online kudeatzeko aukera ematen 
duen erakusketari-gune pribatizatu baterako sarbidea

• Erakusketarientzako 3 pase 

• Dastaketa egiteko kit bat (1 kortxo-ateratzeko, 1 
listuontzi, 3 drop-stop, 1 tapoi antioxidatzaile, ur-botilak)

• Listu-ontzia husteko zerbitzua

• Enpresaren eta bere izenen aurkezpena Vinexposium 
Connect atari digitalean eta Wine Paris & Vinexpo Paris 
2023 online katalogoan

• Ekitaldiaren aurretik hitzorduak eskatzea eta mezuak 
(mugagabea ekitaldia baino hilabete lehenago eta 2 
aste geroago)

• Enpresaren aurkezpena mapa interaktiboan

• Mediakit: web-banner pertsonalizatua logoarekin eta 
stand zenbakiarekin

• 75 gonbidapen elektroniko



ESKEINITAKO
ZERBITZUAK

Merkantziaren garraioa

Kopak eta listu-ontziak

Azokaren katalogo ofizialean agertzea

Kopen alokairua erakusketariaren kontura izango da. 
Hala ere, Saila enpresen esanetara jartzen da zerbitzu 
horren kontratazioa koordinatzeko. Listu-ontziak erakus-
ketakidearen paketean sartzen dira, eta parte hartzen 
duen enpresa bakoitzeko ordaintzen da.

Eusko Jaurlaritzak salgaien bidalketa elkartu bat anto-
latuko du, esleitutako garraiolari ofizialak adierazten 
duen leku komun batetik salgaiak standen bertan 
entregatu arte.

Dagokionean, enpresa garraiolari adjudikaziodunaren 
datuan emango dira.

Garraioaren kontratazioa indibiduala izango da; ondo-
rioz, garraiolariak zuzenean bidaliko dio enpresa 
erakusketariari salgaiak bidaltzearen kostua, eta zerbit-
zua enpresaren kontura izango da.

Eusko Jaurlaritzak beharrezko izapideak egingo ditu 
azokara joaten diren enpresa erakusketari guztiak azoka-
ren antolakuntzak argitaratzen duen katalogo ofizialean 
inskribatuta ager daitezen eta ekitaldiko erakusketari 
guztiak erregistratuta ager daitezen (izena emateko inpri-
makian jasotako datuak agertuko dira).

Gainera, gure upeltegiek azokan izango duten presentzia 
ahalik eta errentagarrien bihurtzeko beharrezkoak diren 
kudeaketak egingo ditu, eta azokaren sustapen-aukera 
guztien berri emango du unean-unean. 


