Oferta Pokazu
Niskoprocentowe degustacje

w w w.pickandtaste.pl

Niniejsza oferta przedstawia propozycję współpracy z firmą Pick and Taste.
Jesteśmy gotowi również do rozmów prowadzących do uszczegółowienia niniejszej
oferty.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
Pick and Taste
info@pickandtaste.pl
Tel: 22 855-55-05
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Pokaz
Pokaz Niskoprocentowe degustacje to atrakcja podczas której uczestnicy
przede wszystkim w miłej atmosferze przy licznych grach i konkursach
zaznajamiani są ze światem szlachetnych trunków. Główny nacisk kładziony jest na
animacje integrujące i rozluźniające więzi pomiędzy uczestnikami a mniej na samą
degustację.
Podczas spotkania goście uczestniczą w trzech konkurencjach. Pierwszą z
nich jest Turniej Multimedialny. Wyświetlane są krótkie fragmenty z filmów
fabularnych oraz specjalistycznych na temat alkoholi i po każdym z nich zadawane
są uczestnikom pytania o szczegóły z danego urywku. Kolejną zabawą jest
Rozpoznawanie Aromatów. Za pomocą węchu goście starają się przyporządkować
aromaty zamknięte w butelkach do ich nazw wypisanych na kartce. Ćwiczona jest
w ten sposób pamięć zapachowa, która ułatwia klasyfikowanie znanych wcześniej
ale nie skonkretyzowanych przez nas aromatów. Niezwykle pouczająca gra dla
miłośników i koneserów trunków. Ostatnią aktywnością jest łamigłówka
zręcznościowa polegająca na uwolnieniu butelki szczelnie zamkniętej w puzzle. Za
pomocą dwóch klocków i trzech linek należy w jak najkrótszym czasie rozwiązać
puzzle. Na Państwa życzenie możemy przedstawić dokładniejsze opisy
proponowanych konkursów, aby podkreślić ich atrakcyjność.
W trakcie pokazu odbędzie się degustacją jednej whisky gatunku single malt
lub specjalnie wyselekcjonowanego wina, w zależności od preferencji
zamawiającego. Uczestnicy uzyskają wiedzę o najciekawszych zagadnieniach
związanych ze światem spirytualii, między innymi profesjonalną degustacją,
alkoholami szlachetnymi oraz regionami pochodzenia. Degustacja zakłada dzielenie
się wrażeniami, dyskusję z prowadzącym oraz odpowiedź na pojawiające się
wątpliwości oraz pytania.
Charakterystyką tego pokazu jest minimalna ilość alkoholu dzięki czemu
atrakcja ta doskonale sprawdza się jako uzupełnienie czy przerywnik spotkań w
ciągu dnia i nie musi być traktowana wyłącznie jako wieczorna animacja.
Istniej możliwość zmienienia zaproponowanych przez nas konkursów.
Opcjonalnie możemy również zwiększyć ilość trunków, które poddane zostaną
degustacji.
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O Firmie

Zajmujemy się prowadzeniem profesjonalnych degustacji oraz szkoleń ze
szlachetnych alkoholi i cygar. Posiadamy specjalistyczną i bardzo wszechstronną
wiedzę a wyrafinowane i ekskluzywne alkohole oraz najlepsze rodzaje tytoniu to
nasza pasja. Organizowane przez nas imprezy gwarantują najwyższą jakość,
niezapomnianą zabawę oraz formę dostosowaną do indywidualnych potrzeb
Klienta.
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