Nazwa

Okres
promo
cji
01.0531.05

Promocja

Albertina
Restaurant &
Wine, Kraków

08.0528.08

Promocja online na facebook’u restauracji, rieslingowy wine pairing do dań z karaty menu, degustacje dla klientów z dyspensorów ENOMATIC,
ulotki dla klientów

Anatra, Zielona
Góra

08.0528.05

Atmosphera Cafe
& Restaurant,
Ostrów
Wielkopolski

11.0521.05

Best Fly Bar,
Nowy Dwór
Mazowiecki
(LOTNISKO
MODLIN)

22.0528.05

Rieslingi w atrakcyjnych cenach

Bez Gwiazdek,
Warszawa

08.0528.05

Promowanie szczepu riesling w pairingu z daniami, dostępność kilku etykiet na kieliszki, promocja w social media na facebook’u

Białe czy
Czerwone? CH
Wola Park,
Warszawa

8.0515.05

Brovarnia w
Hotelu Gdańsk,
Gdańsk

08.0515.05

13 Win,
Warszawa

Informacje o promocjach na facebook’u, w lokalach i na stronie www

Butelki Pod
Blankami,
Bydgoszcz

8.0528.05

Rabat -10% na rieslingi niemieckie

City Wine,
Warszawa,
Szczecin, Lublin
/ La Passion Du
Vin, Warszawa /
Bottega Vinea,
KonstancinJeziorna

08.0528.08

Degustacje dla klientów restauracji i wine baru CityWine oraz restauracji współpracujących, oferty rabatowe na butelki Rieslinga dla klientów
detalicznych i hurtowych, konkursy dla klientów detalicznych i hurtowych, informacja o promocji na stronie winnica.pl i fanpage’ach CityWine.
Specjalne ceny na wina Weingut Erbeldinger . W winiarni / restauracji w Szczecinie, w dniu 10 maja zorganizujemy degustację win, którą
poprowadzi pani Gudrun Erbeldinger-Höfferle.

Concordia Taste,
Poznań
Cztery Pory Roku
w Hotelu Vivaldi,
Poznań

08.0528.05

Dobrewina.pl,
Warszawa,
Kraków, Kielce,
Pruszków

08.0528.05

5 rodzajów rieslingów w cenach klubowych, minimum 10% rabatu na rieslingi, 3 degustacje - w Krakowie i dwie w Warszawie, informacje w
newsletterze i promocja na fb

Dolio Vini,
Gdańsk

08.0528.05

Rabaty 10% i 20%

Dom Wina
Warszawa

08.0528.08

Dom Wina
Wrocław

08.0528.08

2 degustacje dla klientów, obsługa ubrana w tym dniu w koszulki związane z Tygodniem Rieslinga, mailowe rozesłanie zaproszeń do klientów na
degustacje, Konkurs dla uczestników degustacji z wiedzy na temat rieslinga (nagrody gadżety z Tygodniem Rieslinga i kupony rabatowe na wina
niemieckie), promocja na FB i Instagramie wina niemieckiego, promocja artykułów o tej tematyce, zaadaptowanie wystroju wnętrza na potrzeby
promocji rieslinga (użycie materiałów reklamowych, zawieszek itp.), rabat na niemieckiego rieslinga przez cały okres trwania promocji
W wybrane dni obsługa ubrana w koszulki związane z Tygodniem Rieslinga; mailowe rozesłanie zaproszeń do klientów by zachęcić do promocji i
uczestnictwa w degustacji; degustacja dla klientów w wybranym dniu w czasie trwania promocji; Konkurs- każdy kto zakupi niemieckiego
rieslinga losuje pytanie (pytania na podstawie ulotki riesling) za dobrą odpowiedź nagroda – gadżet z Tygodnia rieslinga – akcja do wyczerpania
zapasów, kupony rabatowe; promocja na FB i Instagramie wina niemieckiego, promocja artykułów o tej tematyce; zaadaptowanie wystroju
wnętrza na potrzeby promocji rieslinga (użycie materiałów reklamowych, zawieszek , plakatów itp.); rabat na niemieckiego rieslinga przez cały
okres trwania promocji

Dwa Przez Cztery,
Łódź

Do 28 maja 2017 r. szczególnie będziemy polecać Rieslinga na kieliszki i butelki. A wybierać będzie można spośród:
- Riesling Leitz Eins ZweiDry Rheingau,
- Riesling Leitz Out,
- Riesling Dr Burklin-Wolf,
- Riesling BraunTrocken,
- Riesling Braun Halbtrocken,
- Riesling Braun Individuel Trocken,
- Riesling Braun Individuel Feinherb,
i kilku innych niespodzianek...

Enoteka Polska,
Warszawa

08.0528.08

Rieslingi sprzedawane bez opłaty "korkowej", promocja online, specjalne menu do parowania z Rieslingiem

Food Art. Gallery,
Wrocław

08.0528.05

Promocje online, oferty rabatowe na butelki rieslinga

Food&Wine
(6win), Gliwice,
Katowice, Opole,
Poznań, Rzeszów,
Sopot, Szczecin,
Warszawa,
Wrocław

08.0528.05

Promocja na 4 Rielsingi Abtei Himmerod.

Foodwine,
Poznań

08.0528.08

Riesling w sklepie -10%, Riesling 6 sztuk i powyżej -15%, Rieslingi pite na kieliszki w lokalu bez opłaty korkowej
poniżej program Riesling Weeks 2017 Foodwine Poznań:
degustacje:
- 19.05 - degustacja porównawcza trzech kolejnych roczników 2014,2015,2016 miejsce Foodwine Poznań 27 Grudnia 9/1a
- 25-26.05. wizyta producentów Catherina Grans Weingut Grans Fassian i Matthias Meierer Weingut Meierer - Mozela.
- 25,05 - degustacja komentowana w Foodwine 27 Grudnia 9/1a goście j.w
- 26.05 - kolacja z Rieslingiem, pojedynek szefów kuchni połączony z degustacją komentowaną - restauracja Lumiere Baranowo ul.
Wypoczynkowa 60 - goście specjalni j.w.
promocje:
- 8-28.05 - 10% rabatu na wszystkie niemieckie Rieslingi, przy zakupie 12 butelek - 15% rabatu - w ofercie mamy ok 40 etykiet spełniających
kryteria
- na miejscu w naszym lokalu 8-28.05 wszystkie rieslingi bez korkowego
- 8-28.05 Gunderloch Fritz Riesling na kieliszki - cena 8zł
- 8-28.05 wina w promocji na kieliszki

- Gunderloch Red Stone Riesling - Hesja Nadreńska
- Kunstler Reichestal Kabinett - Rheingau
- Braunewell Riesling Brut - Hesja Nadreńska
- Steinmuchle Riesling Spatlese - Hesja Nadreńska
- Doonhoff Riesling Feinherb - Nahe
- Meierer Riesling Kesten Trocken - Mozela
- Haart Haart to Heart Riesling Feinherb - Mozela
- Grans Fassian Cuvee9 Riesling Feinherb - Mozela
Gdański Bowke,
Gdańsk

08.0528.08

Promocja Rieslingów z karty win.

Grape
Restaurant,
Wrocław

08.0528.08

Promocja na: Karp, Leitz, St. Urbans hof. W Grape Restaurant zakosztują Państwo ciekawych propozycji przygotowanych przez naszego
Sommeliera, który również opowie Państwu o kilku ciekawostkach związanych z tym aromatycznym winem.

Hotel Bukovina:
Restauracja
Morskie Oko i
Restauracja
Zbójecki
Łygotnik,
Bukowina
Tatrzańska

08.05- Promocje :
28.08
- promowanie niemieckiego Rieslinga przez wine pairing z daniami z karty menu
- 17.06 odbędzie się degustacja „O co Riesling”. Będzie to podsumowanie akcji.
- Bogata (podejrzewam najbogatsza na Podhalu) oferta niemieckich Rieslingów ( również na kieliszki):
* Gunderloch Jean Baptiste Riesling Kabinett/ Hesja Nadreńska
* Von Buhl Riesling Bone Dry/ Palatynat
* Kerpen Wehlener Sonnenuhr Riesling Spatlese/ Mozela
* Solter Brut Riesling Sekt/ Nadrenia
* Franzen Bremmer Riesling/ Mozela
* Horst Sauer Riesling Escherndorfer Lump/ Frankonia
* Von Buhl Riesling Ungeheuer/ Palatynat

Hotele SPA Dr
Maj,
Irena Eris, Krynica czerwi
Zdrój, Wzgórza
ec
Dylewskie,
Polanica Zdrój

Dodatkowa wkładka do karty win z Rieslingami z różnych regionów winiarskich. Wina dobrane do wiosennego menu w hotelach.
24/06 - wieczór z Rieslingami w Hotel Spa Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie - specjalnie skomponowane menu na wieczór, z selekcją Rieslingów
dobraną do potraw. Spotkanie poprowadzi Joachim Binz

INDUSTRIAL resto
& bar, Kraków

Do dwóch zakupionych butelek goście dostaną korkociąg i 10% rabatu na wina
Do trzech zamówionych butelek goscie dostaną t-shirt i 10% rabatu na wina
Do każedo zamówienia goście dostana broszurę, ulotkę oraz długopis
W okresie promocji goście na dany produkt otrzymają 10 % rabatu

08.0528.05

InoWino wine
bar&bistro,
Rybnik

15.0528.05

Oferta promocyjna na 2 rieslingi

Jung und Lecker,
Warszawa

08.0528.05

Karafka Wine
Bar, Bydgoszcz

8.0528.05

Rieslingi na kieliszki w super cenach, rabat -10% na zakup butelek niemieckiego rieslinga

Kawaleria Szarża
Smaku, Kraków

08.0528.08

12:00-16:00 codziennie rabat 30% na wybranego Rieslinga, a po godzinie 16:00 rabat 15%; konkurs na facebooku do wygrania 1 butelka
Rieslinga; po zakupie Rieslinga w restauracji, goście otrzymają rabat 10% na następną wizytę

Kieliszki na Hożej,
Warszawa

08.0528.08

Akcja promocyjna na Naszych portalach społecznościowych:
https://www.instagram.com/explore/locations/1301840199850985/kieliszki-na-hozej/
https://www.facebook.com/Kieliszki-na-Ho%C5%BCej-1301840199850985/
1. 20 % zniżki na wszystkie niemieckie rieslingi.
2. 1 tatuaż = 1 kieliszek degustacyjny niemieckiego rieslinga
3. Zabawa mystery wine do końca tygodnia dotyczy tylko niemieckich rieslingów. Dajemy w ciemno do spróbowania jeden kieliszek. Jeśli ktoś
odgadnie, które to wino dostaję butelkę w nagrodę.
4. Nowy deser w menu stworzony pod słodkiego rieslinga.

Kieliszki na
Próżnej,
Warszawa

08.0528.08

Promocja w newsletterze, social media, promocje na rieslingi

Kinokawiarnia
KIKA, Kraków

08.0528.05

10% zniżki na wino riesling, specjlana oferta degustacyjna, wytrawny wieczór filmowy z rieslingiem

Klimaty Południa,
Kraków

08.0528.05

Degustacja "Z Rieslingiem przez świat"

Klub Wino, Łódź

15.0528.05

•
•
•
•

Express tastings; quiz evenings - gry i zabawy z nagrodami dla gości; konkursy na Facebook'u i na instagramie;
Non stop happy hour na rieslingi - sprzedajemy kieliszki bez korkowego,
W jeden z wieczorów grillujemy na naszym ogródku + promujemy rieslingi,
Degustacji: https://web.facebook.com/events/1961281464095008/

Kondrat Wina
Wybrane,
Warszawa,
Gliwice,
Katowice,
Kraków,
Przemyśl,
Wrocław

8.0514.05

La Vinaria bistro
wine bar & cafe,
Katowice

08.0528.05

LUTOMSKI.WINO,
Kraków

winotwarcie w sklepach stacjonarnych, 10% na rieslingi w sklepach stacjonarnych i w internecie, kieliszek wina gratis w wine barze przy zakupie
powyżej…

spotkanie warsztatowe w kilku miejscach w Krakowie, degustacja w skłdzie Lutomski.wino, dostarczanie przez cały miesiąc ekologicznych,
regionalnych szparagów oraz skomponowanie specjalnego menu wraz z winami do kilku krakowskich restauracji

M&P Pavlina (25
sklepów w całej
Polsce)

08.0528.08

kup 1 butelka rieslinga -15%; kup 2 butelki - trzecia taka sama lub tańsza za 1zł

Manifest WINO,
Lublin

21.0528.05

Specjalna oferta rabatowa na rieslingi, degustacja przekrojowa rieslingów Carl Loewen

Mennicza Fusion
w Hotelu
Granary,
Wrocław

08.0515.05

Mielżyński Wine
Spirits
Specialties,
Warszawa,
Poznań

22.0528.05

Mistral,
Świnoujście

08.0528.05

promocja w wine bar: ceny rieslingów bez narzutu barowego (-30%), sklepy: -10% na wszystkie rieslingi

Nowina,
Warszawa
OK Wine Bar,
Wrocław

22.0528.05

Piotr i Paweł (50
sklepów w całej
Polsce)

08.0528.05

Dwa z nich będą dostępne w tygodniu na kieliszki: Weinheimer Hof Riesling Auslese / Nahe – 31 zł / 150 ml oraz Laubenstein Riesling Classic /
Rheinhessen – 20 zł / 150 ml. Pozostałe 30 rieslingów z całego świata będzie można nabyć w naszym sklepie z 20% rabatem. 9 pochodzi z
Niemiec.

Po Prostu Wino,
Kraków
Przyjaciele na
Winie, Toruń

08.0528.05

10% na wszystkie Rieslingi od Weingut Quint i Domdechant.
Degustacja "Riesling i jego przyjaciele" odbędzie się w sobote 20 maja o 17:00 w sklepie Przyjaciele na Winie.
Event na facebooku: https://m.facebook.com/przyjacielenawinie/?ref=bookmarks#!/events/1875391626049968

Quale
Restaurant, Łódź

08.0528.08

W tym roku „Tygodnie Rieslinga” zawitają także do Quale Restaurant, a zatem od 8 do 28 maja w restauracji wyróżnionej przez prestiżowe
przewodniki Gault&Millau oraz 100Best Restaurant in Poland:
- zamiast 138 zł za butelką wyśmienitego Rieslinga zapłacą Państwo jedynie 100 zł.
Ponadto tylko podczas festiwalu kieliszek tego wina w cenie 20 zł.
Promocja dotyczy:
- Riesling Eins-Zwei-Dry, Leitz, Rheingau, Germany.
- Riesling „Rheingold” Leitz, Rheingau, Germany.
Rezerwacja stolików: tel. (42) 253-80-39 / biuro@qualerestaurant.pl.
https://www.facebook.com/events/197199917459556/?__mref=mb

Restauracja
Bluebell w Hotelu
Natura, Siewierz

08.0528.05

oferta promocyjna na 2 rieslingi

Restauracja Bulaj, 08.05Sopot
28.05

promocja cenowa, sugestia wyboru rieslinga do dań, promocja w social media

Restauracja De
Rome Hotel
Rzymski, Poznań

Zestaw szparagowy z menu degustacyjnym, specjalna cena promocyjna, rekomendacje do dań szparagowych

08.0528.08

Od 27 kwietnia w naszych restauracjach wprowadzamy Menu szparagowe w akompaniamencie niemieckich Rieslingów.
Na stołach w restauracji w tym czasie będą standy z :
Ernst Ludwig Riesling Medium-Dry
KIELISZEK 100 ML- 8 ZŁ
BUTELKA 750 ML – 55 ZŁ
oraz
save WATER drink RIESLING
BUTELKA 0,75 – 80 ZŁ
Dodatkowo w dniach 11 i 25 czerwca organizujemy BRUNCH – SZPARAGI i RIESLING W GODZ 13.00-16.00, strona na FB i na naszej www
Promocja Rieslingów z karty win. Rieslingi na kieliszki

Restauracja
Fontanna

08.0528.08

Restauracja Hotel
ProVita,
Kołobrzeg

czerwi
ec

Restauracja
Hotelu Luxor,
Lublin

8.0524.05

Specjalne pozycje dedykowane przez szefa kuchni inspirowane rieslingiem, możliwość zakupu rieslinga "na kieliszki", rabat na butelkę drugiego
wina, spotkanie z winem - kolacja komentowana 19 maja

Restauracja
Kaczka i Wino,
Stronie Śląskie

08.0528.05

specjana wkładka menu - dania dedykowane rieslingom, oferta mini degustacji w promocyjnych cenach, prmocja online (social media,
newsletter)

Restauracja
Kameralna w
Hotelu Piaskowy,
Pszczyna

08.0528.08

Specjalnie na ta okazję stworzyliśmy dedykowane menu degustacyjne:
Menu:
✔ PRZYSTAWKA
Grasica / kalafior / słonina
✔ PIERWSZE DANIE
Ośmiornica / kus kus / kolendra / marchew
Polecane wino: Riesling Kabinett
✔ DANIE GŁÓWNE
Kurczak / młody ziemniak / boczniak / pietruszka / czarnuszka
Polecane wina: Riesling Classic / Riesling Kabinett
✔ DESER
Sery zagrodowe / domowe konfitury

Polecane wina: Riesling Auslese / Riesling Kabinett
Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/430060787342383/
blind testy, organizacja degustacji komentowanej przez sommeliera, konkursy na fb (do wygrania butelka wina), konkurs na przepisy z użyciem
rieslinga i hasło przewodnie have a wine day, everything happens for a riesling, (nie)winna przyjemność chocolissimo, wina dopasowane do
Twojego kieliszka
promocja cenowa, selekcja win do dań w karcie,

Restauracja
Kowall, Kowale

08.0528.05

Restauracja
Marina, Wrocław

08.0528.08

Restauracja
Morska, Sopot

08.0528.08

Restauracja
Oranżeria w
Hotelu Rzeszów,
Rzeszów

22.0528.05

Rabat 15% na butelkę, specjalna cena na kieliszki

Restauracja
Pastela, Poznań

08.0528.05

12,19,26 maja - kolacja z dań z użyciem rieslinga + pairing z rieslingiem; specjalna karta win riesling - set degustacyjny

Restauracja
Piwna47
Food&Wine

08.0528.05

Dodatkowa wkładka do karty win z Rieslingami z różnych regionów winiarskich. Wszystkie Rieslingi dostępne na kieliszki w restauracji.

Restauracja
Pochlebna,
Wrocław

15.0521.05

polecenia pairingu z rieslingiem; do każdej zamówionej butelki rieslinga serwujemy naszą przekąskę: chipsy chlebowe ze specjalnym sosem z
niebieskiego sera regionalnego

Restauracja Pod
Bażantami,
Wielka Wieś
(Prądnik)

08.0528.08

promocja online, oferta rabatowa na butelki rieslinga, degustacja dla klientów, konkursy, polecanie rieslingów do potraw

specjalna cena sklepowa, dodatkowe pozycje w karcie, degustacja rieslingów

Restauracja Pod
Papugami,
Wrocław

08.0521.05

Restauracja
Przystań,
Wrocław

08.0528.08

specjalna cena sklepowa, dodatkowe pozycje w karcie, degustacja rieslingów

Restauracja
Space w Hotelu
Odyssey, Kielce
Restauracja
SPOT., Poznań

08.0528.08

Restauracja U
Odkrywców,
Szklarska Poręba

08.0528.08

sprzedaż promocyjna, reklama na stronie www i social media, konkursy, zabawy z winem i niespodzianki dla gości, degustacje i specjalne menu
z Rieslingiem. Informacje: https://www.facebook.com/WillaOdkrywcow/
•
W soboty (13,20,27.05 o godz. 19:00) koncert muzyki klasycznej „Odkryj brzmienie Rieslinga….” połączony z degustacją oraz prelekcją
na temat Rieslinga, podczas koncertu oferowane będzie specjalne menu : pasztet z królika z musem szparagowym i szczypiorkiem
podany z konfiturami z cebuli i rabarbaru; poledwiczki wieprzowe w sosie z nutą anyżu, puree ziemniaczane, jabłko, szparagi; babeczka
nadziewana trzema konfiturami na sosie z białej czekolady, słodkie chili i miety; dodatkowo promocja na Rieslingi – 15%.
•
Poszukaj rieslinga w górach – gra terenowa, termin do ustalenia
•
Piknik w górach z rieslingiem- termin uzależniony od pogody
•
co piątek o godzinie 19.00 (12, 19,26.05 ) nocne kino na tarasie hotelowym
•
Pakiet pobytowy „odkryj rieslinga” – 3 weekendy: 12-14.05, 19-21.05, 26-28.05:
http://www.willaodkrywcow.pl/odkryj_rieslinga__tylko_u_nas_i_tylko_w_maju_niezwykly_weekend_z_winem_
•
•

•

KONKURSY
Konkurs na FB „Pokaż się z RIESLINGIEM” czyli wybieramy najciekawsze zdjęcia z Rieslingiem (nagrodą będzie Rieslingowa paczka: 3
butelki wina oraz gadżety winiarskie). Podanie wyników 28.05.2017
Konkurs na najlepsze hasło reklamowe HOTEL WILLA ODKRYWCÓW + RIESLING (nagroda butelka Rieslinga + gadżety). Podanie wyników
07.05.2017 :
https://www.facebook.com/WillaOdkrywcow/photos/a.1617763508497037.1073741834.1572517396354982/1866489593624426/?ty
pe=3&theater
Konkurs wiedzy o Rieslingu na facebooku (nagrodą będzie Rieslingowa paczka: 3 butelki wina oraz gadżety winiarskie). Podanie
wyników 28.05.2017

PROMOCJE
•
Happy hour z Rieslingiem w dniu 10.05 od godziny 14 do 16.00 każda butelka Rieslinga – 20%
•
Rieslingowe menu + butelka wina w promocyjnej cenie – 15%,
•
Codzienne promocje na różne butelki rieslinga: 10%, 15%, 20%
•
Kup 2 butelki Rieslinga, a otrzymasz gadżety winiarskie gratis,
•
Sobotnia lampka Rieslinga podczas śniadania z losami- odnajdź zwycięski los z voucherem na butelkę Rieslinga

Restauracja
Venti-tre w
Regent Warsaw
Hotel, Warszawa

08.0528.05

Restauracja
WAVE w Hotelu
Sheraton Sopot,
Sopot

03.0528.05

Restauracja
Winiarnia Terra
Mare, Katowice

08.0528.08

10% Rabatu na wszystkie Niemieckie Rieslingi lub przy zakupie 5 win Niemieckich 6 wino w prezencie!
Wino miesiąca maja : Dr. Loosen Dr L Riesling Feinherb Mosel
Degustacja 26 maja: http://www.terramare.pl/winiarnia.html
https://www.facebook.com/727056704059881/photos/a.751051674993717.1073741828.727056704059881/1259619210803625/?type=3&th
eater

Restauracja
Zagłębie Smaku
w Hotelu Holiday
Inn, Dabrowa
Górnicza
Restaurant &
Cafe 'Mila',
Świnoujście

08.0528.05

RIVA,
Prochowice,
Szklarska Poręba,
Lublin

08.0528.08

8.05.2017 rozpoczęcie Riesling Weeks w winiarni "BODEGA" przy firmie RIVA (impreza otwarta)
10.05.2017 wieczór z Rieslingiem w Hotelu BORNIT Szklarska Poręba ( 40 - 60 osób)
13.05.2017 prezentacja Rieslingów dla odbiorców indywidualnych w firmie RIVA (okolo 20-30 osób)

Rozanna,
Wąwolnica

08.0514.05

16-17.05.2017 degustacja Rieslingów dla grupy Agencja Rezerw Materiałowych oraz Fundacja Batorego w Zajeździe u Beaty i Wioletty. ( 20 osób
)
20.05.2017 degustacja Rieslingów POKiS Prochowice ( 30 osób )
24.05.2017 wieczór z Rieslingiem w Pałacu Wiechlice (dla gości hotelowych)
26.05.2017 degustacja Rieslingów w UNIKATONIA SPA Lubin ( 20 -30 osób )
28.05.2017 zakończenie Riesling Weeks w winiarni BODEGA ( impreza otwarta )
menu dopasowane do rieslinga

Salon Win
MineWine,
Poznań
SAM Powiśle,
SAM Żoliborz,
SAM City,
Warszawa

08.0528.05

Promocja Rieslingów z karty win. Rieslingi na kieliszki

Scandale Royal,
Kraków

08.0528.05

specjalne menu,

Sketch w Teatrze
Wielkim,
Warszawa

08.0528.08

rabat przy zakupie butelki rieslinga, konkurs w lokalu

Sklep
dobrewina.pl
Bielsko-Biała

08.0520.08

Rabat 15 % na niemieckie rieslingi oraz degustacja. 08-13 maja w sklepach dobrewina.pl w Bielsku-Białej i Tychach odbędą się Dni Otwartych
Butelek, podczas których zaprezentujemy Loosen Dr.L Riesling Feinherb, oraz Steinhaus Riesling Classic Qualitatswein (w następnym tygodniu
będą to inne wina, proszę śledzi informacje na stronie i FB)

Sklep
dobrewina.pl
Tychy

08.0520.08

Rabat 15 % na niemieckie rieslingi oraz degustacja. 08-13 maja w sklepach dobrewina.pl w Bielsku-Białej i Tychach odbędą się Dni Otwartych
Butelek, podczas których zaprezentujemy Loosen Dr.L Riesling Feinherb, oraz Steinhaus Riesling Classic Qualitatswein (w następnym tygodniu
będą to inne wina, proszę śledzi informacje na stronie i FB)

Starówka, Bistro,
Wino, Ciacho,
Bieslko-Biała

8.0528.05

promocja online, specjalne menu dedykowane rieslingowi, degustacje w promocyjnych cenach

STOCCAGGIO
Vinoteka, Kraków

08.0528.08

Studio Balczewo,
Balczewo

01.0530.05.

Szeroka no. 9,
Toruń

08.0522.05

Wszystkie Rieslingi w ofercie -10 %

Tasaky, Poznań
TOP WINA
8.05Świata, Kołobrzeg .14.05

degustacje, promocje cenowe

Twoja Winnica,
Komorów

16.05.
-27.05

rabat na Rieslingi -10%, upominki dla klientów przy zakupie 3,6 i więcej Rieslingów, degustacja win niemieckich
Szczegóły na stronie: http://sklep.twojawinnica.pl/blog/tydzien_rieslinga_2017/
20 maja bierzemy udział w Pikniku „Zielono mi” w Komorowie, wystawiamy się oczywiście razem z Rieslingami w promocyjnej cenie, będzie
degustacja i możliwość zakupu wina na kieliszki oraz butelki.

Vininova, Suchy
Las i Poznań

9.0529.05

rabat -30% na 3 rieslingi Dr. Loosen

Vinoteka 13,
Kraków

08.0528.5

zniżka 10% na wina niemieckie, degustacja win niemieckich, specjalna oferta na kieliszki w restauracjach Concept 13

Vinoteka 13,
Warszawa

08.0528.5

zniżka 10% na wina niemieckie, degustacja win niemieckich, specjalna oferta na kieliszki w restauracjach Concept 13 Kraków/Warszawa

Whisky and Wine
Place, Warszawa

08.0528.05

Promocja na 3 rieslingi: Kaiserbaum Riesling Trocken Goldberg 59 zł zamiast 79 zł, Kaiserbaum Riesling Feinherb 1L 36 zł zamiast 45 zł,
Kaiserbaum Riesling Trocken 1L 36 zł zamiast 45 zł

Why Thai - food
& wine, Poznań

1.0531.05

10% rabatu na rieslingi niemieckie, propozycja menu z pairingiem win niemieckich

Weranda lunch&wine,
Poznań

Why Thai - food
& wine
Warszawa,
Warszawa

08.0518.05

10% na rieslingi niemieckie, propozycja menu z pairingiem win niemieckich, specjalna karta win przygotowana na Riesling Weeks

Wine Direct restauracje i
sklepy Jak pragnę
wina i sklep
internetowy
Dobrewino.pl,
Łódź

1.0531.05

W naszym sklepie "Jak pragnę wina" promujemy przez ten 3 tygodniowy okres 6 niemieckich rieslingów od producenta Allendorf, oczywiście
można tych win spróbować w naszym sklepie otwieramy dwa różne co tydzień. Klienci mogą zakupić te wina w promocyjnych cenach - 20% na
czas trwania wydarzenia. A to Rieslingi, które promujemy:Allendorf Save Water Drink Riesling Dry
•
•
•
•
•

Allendorf Save Water Drink Riesling Fruity
Allendorf Zechwein Riesling Fruchtig
Allendorf Rudesheim Berg Roseneck Riesling
Allendorf Hasensprung Spatlese Riesling
Allendorf Riesling Kabinett Trocken

Na naszej stronie internetowej www.dobrewino.pl przygotowaliśmy zestawy Rieslingów z upustami aż do
35% https://www.dobrewino.pl/wina/maj-miesiacem-rieslinga-35-sprawdz.html?limit=36 , dodatkowo cały miesiąc maj przeznaczyliśmy na
promowanie tego szczepu z całego świata, przed 8 maja można było spróbować Rieslingów z innych krajów, również z Polski :)

Wine4You,
Piaseczno

1.0531.05

WineAvenue,
Warszawa

08.0528.05

Wineonline /
Winestory,
Warszawa i
Łomianki

08.0528.05

Winers, Gdańsk

Maj

Winiarnia
Burgundia,
Wrocław

08.0528.08

Zorganizowana będzie również degustacja komentowana dla klientów poświęcona Rieslingowi w restauracji, dokładny termin potwierdzimy w
najbliższych dniach.
rabaty, gratisowe butelki, degustacja w sklepie w piasecznie

rabat 20% na rielsingi do restauracji i rabat 15% na rieslingi do sklepów

WYJTĄTKOWA PROMOCJA – 20% na wspaniałego, klasycznego, półwytrawnego rieslinga znad Mozeli: KARL ERBES RIESLING FEINHERB 2015 --- 34,50 -> 27,60 zł NETTO *minimalne zamówienie 12 butelek
Degustacja tematyczna o Rieslingu, Konkurs z nagrodami, promocja w sklepie, newsletterze i na fb, wyeksponowanie Rieslinga w sklepie

Winiarnia
Literacka, Gdańsk

01.0531.05

Sześć różnych niemieckich rieslingów, rotacyjnie, w rożnych stylach od kabinett po eiswein. Oferta z foodpairingiem, set degustacyjny. Trwa
wybieranie konkretnych win, rozmowy z dostawcami.

Winkolekcja,
Warszawa

8.0514.05

rabat -20% na wszystkie rieslingi od Markusa Molitora

Winne Pola,
Wejherowo

08.0528.05

darmowa degustacja, okazjonalny rabat 10%, do każdego zakupionego kartonu wina - korkociąg gratis

WINO i GRONO,
Poznań

08.0528.05

WINO+, Poznań

degustacja niemieckich rieslingów,promocja na niemieckie rieslingi, akcja na social media, wizualizacja WINO+

Winobramie,
Poznań

08.0528.08
08.0528.05

WINOMAN.PL,
Kraków

08.0528.08

degustacje win niemieckim ze szczególnym wyróżnieniem Rieslinga (prawdopodbny udział producenta); degustacja porównawcza rieslingów
niemieckich; specjalna wkładka do menu z potrawami dedykowanymi do rieslinga, warsztaty kulinarne "polska kuchnia i riesling - dobrana
para"; oferty rabatowe na wina z odmiany riesling

Zakładka food &
wine, Kraków

08.0528.05

3 niemieckie rieslingi na kieliszki, kolacja pt "riesling na 3 kieliszki" połączona z foodpairingiem

Żurawina Rest &
Wine, Warszawa

08.0528.05

Promocja Rieslingów z karty win. Rieslingi na kieliszki.

rabaty na wina niemieckie, degustacja rieslingów, promocja w kanałach social media, konkurs z nagrodami

