Tillykke med din vinoplevelse

Scan QR-koden og hør Erika Marchesini fra vingården præsentere din gave

Direkte fra vingården, Marchesini Marcello i Lazise, Italien
Glæd dig til at opleve smagen og duften af Italien, hjemme hos dig selv. Der er nemlig en vinsmagningsboks på vej
til dig, direkte fra vingården, Marchesini Marcello, Lazise, Italien. Den indeholder alt du skal bruge for at afholde et
hjemme-vinsmagningsarrangement med hele 6 x 75 cl. vine, så der er også mulighed for gæster.
Boksens indhold bliver præsenteret direkte via Facebook, LIVE fra vingården i Italien. Vinene bliver gennemgået én
for én, produktionen, vinmarkerne og vingårdens historie bliver også en del af denne oplevelse.
Sådan får du LIVE-oplevelsen direkte fra Italien
På Facebook.com/bookvino/ kan du under begivenheder løbende se, hvilke tidspunkter netop denne boks bliver
præsenteret LIVE fra vingården. Du får automatisk en notifikation, når der sendes LIVE, hvis du i forvejen har været
inde og “synes godt om” Facebooksiden. Herefter er det bare at tænde for din tablet, smartphone eller computer, så
er du direkte med og kan endda stille spørgsmål til vinbonden undervejs i arrangementet. En optaget præsentation,
kan du finde på: bookvino.com/da/wine-tasting-live-from-lazise-italy. Det giver dig mulighed for at afholde vinsmagningen, præcist når det passer dig, eller dele den op i mindre bidder. Præsentationen er på engelsk.

Vi ønsker dig en fantastisk oplevelse
Marchesini Marchello & BookVino.com

Soffio - Chiaretto DOC Classico

Bardolino DOC Chiaretto
Spumante Brut – l’Aurora

Bardolino Chiaretto DOC Classico

Bardolino Doc Classico

Nìni – Corvina IGT

San Fermo

Boksen indeholder:
3 flasker rosé: 1 flaske Bardolino Chiaretto DOC, 1 flaske Sparkling Chiaretto, 1 flaske Soffio
3 flasker rødvin: 1 flaske San Fermo, 1 flaske Niní, 1 flaske Bardolino,
Vinbondens egen proptrækker samt ekstra prop, hvis I ikke drikker ud :-)
På BookVino.com kan du allerede nu læse mere om gården, Bardolino-vinområdet og vinene.

Autentiske vinoplevelser

