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Culinary Germany 2018 - #Enjoy German Food 

 

 
Deutsches Weininstitut is premiumpartner van DZT - campagne Culinary 

Germany 2018 - #Enjoy German Food 

 

 
Brussel 22 februari - Met een crossmediale themacampagne plaatst de Deutsche 

Zentrale für Tourismus e.V. (DZT) in 2018 het culinaire Duitsland centraal in haar 

wereldwijde verkoop- en marketingactiviteiten.  

 

Om de marketingactiviteiten voor de themacampagne “Culinary Germany” te 

bundelen en efficiënt te stimuleren, hebben DZT en het Deutsche Weininstitut 

(DWI) een samenwerkingsovereenkomst gesloten. In gedefinieerde kernmarkten 

coördineren DZT en DWI als premiumpartners in het kader van de 

themacampagne talrijke activiteiten.  

 

Zo organiseert DZT in het voorjaar van 2018 op stijlvolle outdoorlocaties 

foodtruckevents met asperges, wijn en brood. DWI ondersteunt de evenementen 

professioneel met wijnproeverijen en presentaties door sommeliers en 

wijnkoninginnen.  

 

Het DZT-filmproject “Follow the Taste” stelt typische specialiteiten van de 16 

deelstaten voor in combinatie met bijpassende wijnen. De films die door bekende 

food- en wijnspecialisten worden gemodereerd, zijn vanaf begin 2018 op de 

landingspagina van de campagne te zien en worden bovendien bij evenementen 

op de buitenlandse markten ingezet. In de communicatie op de sociale media 

worden specifieke wijnthema’s geïntegreerd zoals recepten met wijn, 

wijnwandelingen, wijnzichten enz. Bovendien stuurt DWI relevante 

programmapunten voor persreizen van DZT bij.  

 

Naar aanleiding van de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst 

verklaarde Petra Hedorfer, voorzitter van het bestuur van DZT: “Het 

kwaliteitsaanbod uit de 13 Duitse wijnbouwregio’s en de verworteling van de 

wijncultuur in de regio’s zijn een merkteken voor het vakantieland Duitsland. Het 

jarenlange uitstekende partnerschap met DWI zal onze themacampagne extra 

impulsen geven.”  

 

Monika Reule, zaakvoerder van DWI, vult daarbij aan: “De samenwerking met 



 

DZT en haar internationale netwerk biedt ons bijkomende perspectieven bij de 

marketing van Duitse wijnen. Hierdoor kunnen we nieuwe markten en 

doelgroepen ontsluiten.”  

 

Over DWI  

Het Deutsche Weininstitut (DWI) is de centrale communicatie- en 

marketingorganisatie van de Duitse wijneconomie. De kerntaak van DWI is de 

kwaliteit en afzet van wijnen uit de Duitse wijnbouwgebieden door 

concurrentieneutrale marketingacties in binnen- en buitenland te bevorderen. 

Daartoe behoren voornamelijk persrelaties en public relations, de organisatie van 

informatiecampagnes en bijhorende evenementen, deelname aan nationale en 

internationale beurzen en de organisatie van wijnpresentaties en evenementen 

samen met Duitse producenten overal ter wereld. Meer informatie over Duitse wijn 

en de activiteiten van DWI vindt u op het internet op het adres 

www.deutscheweine.de. 

 

 
Over de Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. (DZT) 

De Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) is de landelijke organisatie voor toerisme en 

recreatie in Duitsland. Het hoofdkantoor van de organisatie bevindt zich in Frankfurt am Main. 

Zij vertegenwoordigt het vakantieland Duitsland in opdracht van het Duitse ministerie van 

Economische Zaken en Energie en wordt op grond van een besluit van het Duitse parlement 

door dit ministerie gesubsidieerd. De DZT ontwikkelt en communiceert strategieën en 

producten waarmee in het buitenland het positieve imago van Duitsebestemmingen wordt 

verstevigd en het toerisme naar Duitsland wordt gestimuleerd. De organisatie heeft kantoren in 

32 landen over de hele wereld. De Duitse Nationale Dienst voor Toerisme gevestigd in Brussel 

is verantwoordelijk voor de markten België en het Groothertogdom Luxemburg. Meer 

informatie vindt u in ons online-perscentrum op www.germany.travel/presse. 

 

http://www.deutscheweine.de/
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