Degustacja Bilarda

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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Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę prowadzenia degustacji
szlachetnych alkoholi oraz wybornych cygar połączonych z widowiskowym pokazem
trików bilardowych. W tajniki degustacji wprowadzą uczestników specjaliści z firmy
Pick and Taste a pokazy poprowadzi wielokrotny mistrz świata w trikach
bilardowych i bilardzie artystycznym Bogdan Wołkowski.
Degustacja bilarda to niezwykle ciekawa atrakcja urozmaicająca spotkania
firmowe, wieczory tematyczne czy rocznice firmowe. Oferta ta stanowi idealne
wypełnienie całego wieczoru, dzięki dwóm jak bardzo odmiennym i jednocześnie
uzupełniającym się pokazom. Gwarantujemy, co najmniej 4 godziny wyśmienitej
zabawy.
Szklaneczka whisky, kieliszek cognacu czy ręcznie robione cygaro od zawsze
towarzyszyły pojedynkom na zielonym suknie. Poniższa oferta łączy w sobie
degustację ekskluzywnych alkoholi i wybornych gatunków cygar z pokazem trików
oraz nauką gry w ten jakże bardzo wciągający sport. Uczestnicy początkowo uczą
się sztuki degustacji, poznają alkoholowy savoir-vivr oraz zaznajamiają się z
podstawami łączenia trunków i potraw, a następnie z kieliszkiem szlachetnej
whisky single malt oraz cygarem w dłoni oglądają niepowtarzalne uderzenia
Bogdana Wołkowskiego. Po tym spektakularnym show uczestnicy mogą powrócić do
degustacji lub rozegrać partię z mistrzem. Obydwie atrakcje mogą także odbywać
się jednocześnie w ramach tak zwanych kącików konesera.
Proponujemy dwie formy pokazów, aczkolwiek mogą być one dowolnie
modyfikowane:
Ekskluzywne spotkanie: w kameralnym pomieszczeniu uczestnicy mają
okazję skosztować najwyborniejsze alkohole i cygara lub podjąć wyzwanie gry w
bilard z mistrzem świata.
Podczas degustacji tworzony zostaje klimat klubowego spotkania,
nastawionego głównie na wprowadzenie przyjemnej i niezobowiązującej atmosfery
wewnątrz grupy. Wiedza przekazywana podczas degustacji jest w formie luźnej
prelekcji nastawionej na udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania nurtujące
uczestników. Następnie uczestnicy podziwiają pokaz trików bilardowych i sami
próbują swoich sił podczas gry z mistrzem.
Kącika konesera: w specjalnie zaaranżowanych częściach pomieszczeń
znajdują się kąciki alkoholowe i cygarowe oraz stoły bilardowe. Każdy uczestnik
może jednocześnie zaczerpnąć informacji na temat sposobów degustacji,
rozróżniania smaków i zapachów jak również spróbować pokonać mistrza w
bilardzie. Zarówno w kąciku alkoholowym jak i bilardowym stworzona zostaje
atmosfera wyjątkowości i ekskluzywności.
Istotą tej formy pokazu jest możliwość współistnienia obydwu atrakcji oraz
bliski kontakt pomiędzy prowadzącymi a uczestnikami. Ten mniej formalny rodzaj
spotkania pozwala uczestnikom pojedynczo lub w niewielkich grupach zdecydować,
która z atrakcji w danej chwili jest dla nich bardziej interesująca.
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Bilard
Bilard, porównywany często do tenisa czy golfa, to obecnie jedna z
najbardziej popularnych gier towarzyskich. Kiedyś znany tylko we Francji czy
Wielkiej Brytanii teraz ogromną popularnością cieszy się również w Polsce.
Jak mocno może ta gra zafascynować udowodnił kapitan armii napoleońskiej
Mingaud. W latach 20 XIX wieku został on osadzony w więzieniu, ale w krótkim
okresie otrzymał za dobre sprawowanie prawo do gry na znajdującym się tam stole
bilardowym. Rozgrywając mecze z nieznanym bliżej przeciwnikiem zaangażował się
w nie tak mocno, że poprosił dyrektora więzienia o wyrażenie zgody na
przedłużenie pobytu za kratkami o kolejne osiem dni. Z całą pewnością gra na
zielonym suknie przynosi wiele radości, ale prawdziwym przeżyciem jest pokaz
najbardziej skomplikowanych uderzeń tej gry.
Pokaz trików bilardowych w wykonaniu wielokrotnego Mistrza Świata w trikach
bilardowych i bilardzie artystycznym Bogdana „Wizard” Wołkowskiego to
niezapomniane przeżycie łączące nie tylko „show”, ale również naukę gry w tą
fascynującą grę.
Pokazy trików bilardowych to wspaniała zabawa, podczas której pokazane jest
jak jednym uderzeniem wbić nie tylko dwie, trzy, pięć, ale nawet czternaście bil.
Podczas pokazu bile skaczą, zataczają koła, omijają przeszkody, cofają się,
stają jedna na drugiej i robią wiele innych zaskakujących sztuczek.
Goście są szczególnie zachęcani do brania czynnego udziału w pokazie i
wykonywania własnoręcznie niektórych uderzeń. Niejednokrotnie to oni
przygotowują najbardziej skomplikowane przeszkody, aby jeszcze bardziej utrudnić
wykonanie danego uderzenia.
Każdy z uczestników może otrzymać płytę z nagranymi najtrudniejszymi,
uderzeniami wszechczasów w wykonaniu Bogdana Wołkowskiego lub kulę bilardową
osadzoną na podstawce z podpisem mistrza.
Po pokazie organizowane są różnego rodzaju gry i zabawy bilardowe. Można
również nauczyć się samemu wykonywać niektóre podstawowe triki.
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Degustacja
Degustacje alkoholi lub cygar to pobudzenie wszystkich zmysłów i niezwykła
przyjemność odkrywania nieznanego. Trunki z całego świata są wyjątkową okazją
do poznania różnorodności aromatów i smaków oraz do odnalezienia ulubionego
stylu. Prezentacje pełne są praktycznych rad i anegdot. Niezwykłą wagę
przywiązujemy do nawiązania bezpośredniego kontaktu z uczestnikami.
Aby czerpać przyjemność z degustacji wystarczy poznać kilka podstawowych
zasad, wziąć do ręki odpowiednie szkło wypełnione szlachetnym trunkiem, bądź
ręcznie robione cygaro i po kilku chwilach rozkoszować się doskonałym smakiem i
aromatem. Organizowane przez nas degustacje gwarantują najwyższą jakość,
niezapomnianą zabawę oraz formę dostosowaną do indywidualnych potrzeb
Klienta.
Każdy rodzaj degustacji wiąże się z przekazaniem interesujących informacji,
niejednokrotnie bardzo szczegółowych, czasem zaś zupełnie podstawowych,
mających na celu jedynie zachęcenie uczestników do wstąpienia w świat
szlachetnych alkoholi i cygar. Dlatego też uczestnikami mogą być zarówno osoby
słabo zaznajomione z tematyką jak również profesjonalnie związane z branżą
alkoholową lub tytoniową.
Podczas degustacji zapewniamy produkty najwyższej jakości niemal nie
dostępne na polskim rynku. Sugerujemy w wypadku alkoholi mocnych, co najmniej
5 gatunków danego trunku, w przypadku win 7 rodzajów oraz co najmniej 2 różne
cygara. Wybrane przez nas produkty wyróżniają się ogromnym zróżnicowaniem
gatunkowym, co umożliwia każdemu uczestnikowi znalezienie najbardziej
odpowiadającego mu smaku i aromatu.
Do degustacji zapewniamy profesjonalne karty degustacyjne, mapy
aromatów i smaków, materiały informacyjne o wszystkich degustowanych
produktach oraz specjalistyczne szkło. Do obsługi zapewnić możemy dodatkowo
hostessy, które zostały specjalnie przeszkolone w zasadach serwowania i degustacji
szlachetnych trunków oraz cygar. Jesteśmy przekonani, że ich obecność urozmaici
każdą imprezę i będzie szczególną atrakcją dla męskiej części grupy.
Na zakończenie degustacji zdradzane jest kilkanaście praktycznych rad,
ułatwiających wybór butelki w restauracji, dobranie odpowiedniego szkła i cygara
czy stworzenie prywatnej kolekcji.
Wszystkie degustacje i szkolenia prowadzimy również w języku angielskim i
niemieckim.
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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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