
Az Agrármarketing Centrum következő exportfejlesztési projektjeként bemutatja a Borexport 
Akadémia című, 5 héten át tartó online előadássorozatát magyar borászatok számára.

Ismerje meg, mire van szüksége ma a sikeres borexporthoz: hogyan lépjen be és hogyan maradjon 
sikeres egy borászat egy új piacon? Milyen eszközökre van szükség a sikeres exporthoz? Milyen az 
exportképes bor napjainkban? Milyen szabályozások érvényesek a borászat célpiacának számító 
országban? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kapunk választ a Borexport Akadémián. 

Workshop sorozatunk átfogó információkkal szolgáló bevezető előadással indul, melyet a magyar 
borexport szempontjából kiemelt célországok követnek, mint például az Egyesült Királyság, 
Németország, Lengyelország, Csehország, skandináv országok, emellett sorra kerülnek a tengerentúl 
és a Távol-Kelet országai is.

A Borexport Akadémián történő részvételt különösen azon borászatok figyelmébe ajánljuk, akiknek 
jövőbeni terveik között szerepel az exporttevékenység megkezdése, kibővítése, exportstratégiájuk 
további fejlesztése. 

Előadóink között a hazai borszakma évtizedes tapasztalattal rendelkező szakértői szerepelnek, akik a 
nemzetközi trendekre is kiváló rálátással bírnak.

A BOREXPORT AKADÉMIA ELŐADÓI:

· Barta Éva, borexportszaktanácsadó
· Herczeg Ágnes dipWSET, borstratégiai tanácsadó
· ifj. Heimann Zoltán, borász – Heimann Családi Birtok
· dr. Mészáros Gabriella dipWSET, borszakíró, oktató
· Németh Ágnes, a Hungarianwines.eu tulajdonos-főszerkesztője
· Toronyi Zsuzsa, a Wines of Hungary UK ügyvezetője

PROGRAMTERV 

· 2021. május 27. 14 óra – Általános bevezető előadás: világpiaci trendek, a magyar borászat értékelése, az 
exporthoz szükséges tényezők, a sikeres export stratégia, kommunikációs eszközök, az Agrármarketing 
Centrum exportfejlesztési tevékenysége

· 2021. június 3. 14 óra – Egyesült Királyság, Amerikai Egyesült Államok, Kanada
· 2021. június 10. 14 óra – A Távol-Kelet: Kína, Taiwan, Szingapúr, Japán, Hongkong
· 2021. június 17. 14 óra – Skandinávia, Dánia és a DACH (Németország, Ausztria, Svájc)
· 2021. június 24. 14 óra – Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Litvánia, Szerbia 

A Borexport Akadémián történő részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A regisztráció az alábbi linken 
érhető el. A jelentkezés határideje: 2021. május 26.

www.borexport-akademia.hunwinebusiness.com

https://www.borexport-akademia.hunwinebusiness.com/

