O nas
Organizujemy degustację w całej Polsce oraz w
naszym lokalu Whisky and Wine Place.
Nasz zespół tworzą osoby związane z handlem
alkoholem i gastronomią przez całe swoje kariery
zawodowe.
Wiedza, którą dysponujemy wynika z pasji, której
początki sięgają przynajmniej dekadę wstecz.
Czynnie
bierzemy
udział
w
panelach
tematycznych, wyjazdach szkoleniowych, stale się
dokształcając.
Zapewniamy przeprowadzenie każdego szkolenia
w sposób przystępny i kompetentny.

Informacje o pokazie
Zajmujemy się organizacją i prowadzeniem
degustacji szlachetnych alkoholi, cygar, serów oraz
czekolad.
Prowadzimy degustacje terenie całej Polski zarówno w salach zewnętrznych jak i w naszym
lokalu (do 45 osób).
Wyjaśniamy co oznaczają takie terminy jak merlot,
single malt, czy Cohiba. Prowadzimy degustacje na
temat konkretnego regionu, gatunku lub rocznika.

Za dodatkową opłatą możemy uwzględnić specjalne
atrakcje, jak np. konkursy, Black Jack, kolacja z
parowaniem wina czy degustacja starych whisky.

Wnętrze Whisky and Wine Place
Whisky and Wine Place utrzymany jest w ciepłym
klimacie drewna wprawiając naszych gości w
niepowtarzalny nastrój komfortu i elegancji.
Do wykończenia wnętrz użyliśmy najlepszej jakości
materiałów.
Specjalne miejsce w naszym lokalu stanowi Kącik
Konesera, gdzie na skórzanych kanapach można
oddać się przyjemności degustacji.
Przestronność

lokalu

oraz

bliskość

licznych

wyrafinowanych trunków pozwalają bez reszty
oddać się unikalnej atmosferze.
Dzięki nowatorskiemu projektowi, w naszym
lokalu możemy dzielić się pasją podczas degustacji
z grupami liczącymi do 45 osób.

v

Nasze referencje
Podstawą naszej długiej współpracy jest rzetelność, fachowość, które połączone są z osobistym
zaangażowaniem oraz wyczuleniem na indywidualne potrzeby klienta.

Atende

Do wyboru spośród tak szerokiego grona firm o podobnym charakterze działalności, skłoniły
nas nie tylko względy praktyczne jak oferowana przez firmę wysoka jakość, ale co ważniejsze,
szerokie

zrozumienie

naszych

potrzeb

jako

Klienta,

miła

oraz kompetentna

obsługa,

profesjonalizm, rzetelność kadry pracowniczej. To wszystko stanowi doskonałą wizytówkę
firmy.

Aereco

Od 2014 roku współpracujemy z Whisky and Wine Place, w zakresie przygotowania upominków
oraz degustacji. Dotychczasowa wieloletnia współpraca przebiegała bez zastrzeżeń, dlatego
możemy polecić Whisky and Wine Place jako zaangażowanych profesjonalistów w swojej branży.
Procom System
Współpraca z Whisky and Wine Place udowodniła, że jest sprawdzoną, rzetelną i godną zaufania
firmą. Zasługuje w pełni na rekomendacje, jako profesjonalny partner w realizacji procesu
sprzedaży i organizacji degustacji.

Tupperware

FORMY
DEGUSTACJI

Ekskluzywne spotkanie
Cechy Charakterystyczne:
Dobrze sprawdza się małych i średniej wielkości
grupach.
Możliwość połączenia z dodatkowymi grami i
zabawami.
Skupia uwagę grupy w jednym momencie, ułatwiając
planowanie eventu.
Spotkanie przebiega w swobodnym duchu.
Prowadzone przez pasjonatów alkoholi i cygar,
którzy całą swoją zawodową karierę poświęcili tym
zagadnieniom.

Kącik degustacyjny
Cechy Charakterystyczne:
Idealnie sprawdza się w przypadku liczniejszych
grup.
Umożliwia
zaangażowanie
zaineresowanych tą tematyką.

się

tylko

gości

Możliwość współistnienia z innymi atrakcjami.
Bezpośredni kontakt z uczestnikami.

Dostosowanie przekazywanych informacji do
indywidualnych oczekiwań i poziomu wiedzy gości.

Pokaz multimedialny
Cechy Charakterystyczne:
Sprawdzona forma przy każdej wielkości grupy.
Wizualne przedstawienie informacji, zdjęć, map
oraz filmów ułatwia zrozumienie tematyki.
Prezentacja bardziej szczegółowych informacji.
Zwiększona atrakcyjność prezentacji.

Liczba uczestników: 10 – 500 osób
Świetnie

koncentruje

wydarzenia.

uwagę

gości

podczas

RODZAJE
DEGUSTACJI

Degustacje whisky
Prezentujemy single malty z różnych regionów
Szkocji, dojrzewające w beczkach po wielu
gatunkach win.
Możliwość przeprowadzenia degustacji bardziej
egzotycznych
gatunków
whisky/whiskey
bourbony, irlandzka czy japońska.
Podczas degustacji opowiem jak powstają, czym się
różnią oraz co wpływa na smak whisky.

Wszystko okraszone ciekawostkami i anegdotami,
tak żeby jak najbardziej zainteresować odbiorców.

Degustacje wina
Prezentowane wina z różnych miejsc pochodzenia,
odzwierciedlające wpływ terroir, metod produkcji,
czy użycia beczki na smak trunku.
Praktyczne informacje na temat między innymi
podawania, przechowywania czy kupowania win.
Nie zabraknie ciekawostek inspirujących także dla
bardziej zaawansowanych amatorów.
Wszystko to w zrelaksowanej atmosferze, bez
nudnych, akademickich wywodów.

Inne degustacje
Degustacje wina i whisky to najczęściej wybierane
pokazy przez klienta, ale zajmujemy się również
cygarami czy innymi alkoholami - np. rumami,
bourbonami, likierami i nalewkami.
Zapewniamy profesjonalne prowadzenie degustacji
praktycznie na każdy temat związany z alkoholem i
tytoniem, serami czy czekoladami.
Propozycje innych degustacji:
Polskie wina
Polskie trunki
Alkohole Barowe
Cygara
Rumy i Tequile
Gin
Bourbony i egzotyczne whisky

Kasyno i degustacja
W naszym kąciku konesera organizujemy
towarzyskie turnieje pokera. Gra ta w połączeniu z
whisky i cygarem jest idealnym sposobem na
wieczór, nie tylko dla mężczyzn.
Dla żądnych urozmaiceń, oferujemy potyczki przy
stole do blackjacka. Profesjonalny stół do tej gry,
żetony, krupier... wszystko to mamy na miejscu.
Mamy także inne gry dostosowane do degustacji,
np. „Winiarska Ruletka”, przy której gracze
rozpoznają ukryte pod wylosowanymi numerkami
aromaty, „Shell w ciemno”, czyli popularna gra w
3 kubki, tym razem czarne kieliszki z winem do
odgadnięcia.

Proponujemy

też

„Winnych

dziesięciu” – quiz na temat degustowanych win.

Kontakt
Ul. Jana Kazimierza 30 lok. 7
0 1 - 2 4 8 Wa r s z awa
22 487 89 58
s k l e p @ waw p. p l

