ONLINE
WIJNPROEVERIJEN

PROOST!
Zoek je een leuke online activiteit voor jou en je vrienden of collega’s? Wij bieden
wijnproeverijen op maat. Iedere deelnemer ontvangt de wijnen thuis, en dan maken wij er
een gezellige en leerzame middag of avond van. We proeven de wijnen samen en iedereen
speelt mee met de quiz. Wie van jullie is de beste wijnproever?
De proeverij wordt live gegeven, afgewisseld met een interactieve quiz op je smartphone of
tablet.
Sarinah is een WSET-gecertificeerde docente met jaren ervaring in het geven van
proeverijen voor allerlei doelgroepen. We kunnen er ook een team-building sessie van
maken waarbij men in kleine teams de wijnen analyseert en bespreekt en als team
deelneemt aan de quiz. De wijnen kunnen ook blind ingepakt worden voor een extra
spelelement en de proeverij kan ook volledig in het Engels gegeven worden.

HOE HET WERKT

BESTEL

01

Kies een pakket en reserveer met ons een datum per
telefoon of mail. We zijn flexibel, zowel qua invulling
van de proeverij als tijdstip voor het event.

WIJ BEZORGEN

02

Alle pakketten worden indien gewenst bezorgd bij de
deelnemers thuis. Je krijgt van ons een leeg Excel
formulier om alle adressen te verzamelen. Bij zeer grote
groepen kunnen wij dit ook volledig uit handen nemen
met een online inschrijfpagina.

UITNODIGING

03

We versturen voor jou naar alle deelnemers een
uitnodiging met instructies, wijnspijs tips en een link
naar het event. We werken met Google Meet, hiervoor
hoef je niets te downloaden. Werk je liever met een
ander systeem? Ook geen probleem!

PROOST!

04

Log in op de afgesproken tijd en geniet
van de proeverij met gezellige quiz en
live begeleiding!

Deelnemers in een andere EU lidstaat? Bel of mail voor
een offerte op maat.

We zijn gespecialiseerd in Italiaanse
wijnen. Puur omdat we daarmee ons hart
volgen. Daarnaast verkopen we ook
wijnen uit Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk
en Spanje. Omdat we zelf importeren
kunnen we je alle ins en outs van de wijn
vertellen en proef je wijnen die je niet
snel ergens anders tegen zult komen.

PAKKETTEN
BASIS

BASIS
BLIND

MEDIUM

DELUXE

EXPERT

2

2

3

3

3

Eenvoudige wijnen

Eenvoudige wijnen

Premium wijnen

Luxe wijnen

Fantastische wijnen

Verzending

Blind ingepakt

Blind ingepakt

Blind ingepakt

Blind ingepakt

Quiz

Verzending

Verzending

Verzending

Verzending

Live begeleiding

Quiz

Quiz

Quiz

Quiz

Live begeleiding

Live begeleiding

Live begeleiding

Live begeleiding

Proefformulier

Proefformulier

Proefformulier

Proefformulier

A3 Aromawielposter

A3 Aromawielposter

A3 Aromawielposter

€65,- p.p.

€79,50 p.p.

€35,- p.p.

€39,50 p.p.

€49,50 p.p.

U ontvangt hele flessen van 0,75L.
Bij het overgieten in kleinere flesjes kunnen wij de kwaliteit niet garanderen.
Alle genoemde prijzen zijn incl. btw.
Bel of mail voor een offerte op maat.

WAT ANDEREN ZEGGEN

“ “
“ “
“ “

De goed verzorgde wijn proeverijen
(on en offline) zijn leuk, gezellig,
lekker en altijd leerzaam. Aanrader!

Nu iedereen thuis moet zitten kunnen
wijnproeverijen ‘’dus’’ niet doorgaan.
Maar wel wanneer je enthousiast,
alert, creatief en deskundig bent! Dan
organiseer je een virtuele proeverij
Super gaaf, inspirerend en erg leuk.
Heerlijke wijnen bovendien, Kijken,
ruiken, proeven en concluderen. Met
zo’n 90 mensen tegelijk. Echt een
avond plezier, zeer goed voorbereid
en zeer leerzaam.

Wat mooi om toch te verbinden in
deze rare coronatijden via een online
wijnproeverij. Met vrienden of
collega's, alles is mogelijk. Sarinah
weet wijnproeven voor iedereen
interessant te maken, voor beginners
en echte kenners. Een aanrader om
een online proeverij met haar te
organiseren.

Super mooie wijnzaak! Sarinah heeft
echt mega veel kennis en het lukt
haar om dit over te dragen zodat
iedereen het begrijpt en kan
toepassen! Zojuist een heel leuke
online wijnproeverij/quiz gevolgd
wat #blijfthuis in de rare tijd toch
weer een stukje leuker maakt!

Tijdens deze gekke tijden enorm
leuke online wijnproeverij gehad.
Veel kennis over de wijnen en staat
open voor alle vragen die je wilt
stellen. Bedankt!

Bij Pandora's Bottle een digitale
wijnproeverij gedaan. ontzettend leuk
alternatief voor een fysieke
bijeenkomst. Sarinah denkt met je
mee, is creatief en flexibel. Erg fijn
om mee samen te werken.

CONTACT
VOOR BOEKINGEN OF MEER INFO

0182 - 526504

info@pandorasbottle.nl

@pandorasbottle

@WijnhandelPandorasBottle

Pandora’s Bottle Wine Channel

www.pandorasbottle.nl

PROEF JE MEE?

