Carel Eijkens 06-22979201
Wat is er eigenlijk gezelliger dan met uw personeel of klanten deel te nemen aan
een wijnproeverij?
Het werkt ontspannend en versterkt de onderlinge band.
Onze wijnpromoties worden uitsluitend voor besloten groepen gehouden.
Wij beschikken over alle middelen om het voor iedereen wat gemakkelijker te
maken maar ook interessanter te maken.
Jarenlange ervaring in de wijnbranche geven u de garantie dat alles vakkundig
wordt uitgelegd en gepresenteerd.
Tijdens onze wijnproeverijen, 5 witte en 5 rode wijnen, worden geen andere
(alcoholhoudende) dranken uitgeschonken! Uitsluitend wijnproeven dus!
Kortom, wij leveren het allerbeste wat zowel de gever als de ontvanger ervan
mag verwachten!
Nemen wij u binnenkort mee op reis door de wonderlijke wereld van wijn?

Wijngroet Wijnpromoties
Tijdens deze promoties behandelen wij o.a.:

De oorsprong van de wijnbouwcultuur

De huidige wijnbouw

De voornaamste druivenrassen

Vinificatie methodes

Etikettenleer

Wijn proeven
Wij zorgen voor:

Persoonlijke uitleg over de wijnen

Glaswerk, waterkannen, wijnkoelers

Spuugbakjes

Presentatie en aankledingmateriaal

5 soorten witte en 5 soorten rode wijnen

Professionele begeleiding
De gastheer zorgt voor:

Een locatie

Stokbrood of crackers en water
Voorwaarden:
 Minimum aantal deelnemers: 10
 Locatie binnen een straal van maximaal 25 km rondom Tilburg is gratis, anders een reisvergoeding van € 0.50 per kilometer.
 T.b.v. de wijnproeverij worden de 5 rode en 5 witte wijnen door Wijngroet..nl geselecteerd.
 Er kunnen tijdens de wijnpromotie, in overleg, wijnen worden besteld tegen onze geldende prijscourant condities.
 De wijnproeverij is pas definitief na ontvangst van onze bevestiging en uw betalingen.
 Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de wijnpromotie wordt 20% van de totale kosten in rekening gebracht.
 Betalingen dienen, na ontvangst factuur, 8 dagen voorafgaande aan de wijnproeverij te zijn voldaan.
Het nuttigen van alcohol kan schadelijk zijn, het is de eigen verantwoording van de deelnemers hoe daar mee om te gaan.

Kosten:
Bij 10 personen: € 20,00 p.p. Bij 20 personen € 17,50 p.p. Bij 30 personen (maximum) € 15,00 p.p. incl. BTW
Alle proefflessen wijnen zijn bij de prijs inbegrepen.
Indien uw interesse is gewekt of nadere informatie wenst dan stuurt u simpelweg een e-mailbericht naar
wijngroet@home.nl o.v.v. WIJNPROEVERIJ, wij nemen dan persoonlijk contact met u op voor nadere info.
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