TASTED 100% BLIND organiza a nova
prova de vinhos e licores portugueses !
Sobre nós
- TASTED 100% BLIND é : Uma agencia de promoção dos vinhos et liquores do mundo enteiro. Uma visibilidade internacional
com a nota que torna-se a referencia n°1 para os profissionais.
- Uma prova às cegas com os melhores do mundo A.S.I. : Andreas Larsson e Markus Del Monego MW, (selecionadores de
vinhos para grandes grupos como E.Leclerc ou Aldi), especialistas conhecidos e respeitados no mundo enteiro. Com
condições de provas irrepreensíveis.
- 40 000 visitas / semana no novo website TASTED. 1 000 000 newsletters/mes incluindo 35 000 profissionais. TASTED App e
redes sociais. Publicações especiais para grandes eventos.
- A presencia das equipes técnicas e sommeliers nos maiores eventos (Prowein, Vinexpo, Vinitaly, ...) para a promoção dos
vinhos e marcas provadas.

Para cada referência inscrita obtêm
- Seus produtos notados e comentados pelos melhores do mundo. Resultados que vai poder usar depois para sua promoção
nacional e internacional.
- Um folheto que vai poder usar para a promoção do seu produto e da sua marca como conforme necessário (exemplo).
- Uma página internet disponível no nosso website (exemplo) que recebe 40 000 visitas / semanas.
- Uma grande publicação anual da revista, com os 2000 melhores resultados, distribuída em ProWein, Vinexpo, Vinitaly 2015.
- Possibilidade de divulgar seus pontos de venda no mundo com “find this wine”.
- Os custos administrativos são apenas de 150 €/referência e mais nada. Nem paga transporte internacional.
- Seus résultados serão também disponiveis na Tasted App:

Como participar
Os participantes podem apresentar os tipos e a quantidade de produtos que desejam. É muito simples e so são 5 minutos.
Inscrição online : http://www.blindtasted.com/formRegister/degustation-126-portugal.html
Pensando sempre na qualidade do serviço, tratamos de toda a documentação e até pagamos o envio internacional das
amostras. Por isso so tem de enviar 2 garrafas por produto, (em caso de problemas numa garrafa : quebrada, oxidada,…) para :

HDS Transportes Lda
Breia Rio de Moinhos – 4970 Arcos de Valdevez - Portugal

Contact

Tel: 258563072
GPS: 41°53'25.79"N / 8°26'18.18"W

Carlos CARVALHO
International Marketing Manager
Tel : 0033 605 257 669
Mail : carlos@tastedmag.com
40, cours d'Albret 33000 Bordeaux, France

