Oferta Współpracy

www.pickandtaste.pl

Niniejsza oferta zawiera propozycję współpracy z firmą Pick and Taste. W
razie potrzeby każdy z jej aspektów chętnie zmodyfikujemy do potrzeb Państwa
gości.
Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę prowadzenia degustacji i
szkoleń z każdego rodzaju alkoholu i tytoniu. Specjalizujemy się w winach,
whisky, koniakach oraz cygarach. Zapewniamy fachową wiedzę podczas
przeprowadzanych przez nas prezentacji, które mogą przyjmować formę:
•
•
•
•

Szkolenia multimedialnego
Kącika konesera
Ekskluzywnego spotkania
Pokazu barmańskiego – technika Flair

•

Szkolenie multimedialne: składa się z części merytorycznej, czyli prezentacji
na dużym ekranie historii, procesów i regionów produkcji, podziałów
gatunkowych i jakościowych, metod przechowywania, producentów,
sposobów serwowania oraz degustacji najznakomitszych trunków i cygar.

•

Kącik konesera: W specjalnie przygotowanej części pomieszczenia
serwowane będą produkty najlepszych producentów. Każdy uczestnik
jednocześnie będzie mógł zaczerpnąć informacji na temat sposobów
degustacji, rozróżniania smaków i zapachów, oraz odpowiedzi na wszelkie
nasuwające się pytania.

•

Ekskluzywne spotkanie: w kameralnym pomieszczeniu uczestnicy mają
okazję spróbowania najwyborniejszych alkoholi oraz cygar. Prowadzący
zaznajamia słuchaczy z tematyką, a następnie zachęca uczestników do
aktywnego brania udziału w degustacji. Stworzona zostaje atmosfera
wyjątkowości i ekskluzywności.

•

Pokaz barmański: to przede wszystkim możliwość spróbowania
najciekawszych i najmodniejszych drinków, które serwowane będą z
różnorodnymi garnishami oraz, co najbardziej widowiskowe, przy użyciu
niezwykłej sztuki podrzucania butelek – technika Flair.
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Mamy nadzieję, że przedstawiona oferta spełni Państwa oczekiwania.
Poprzez współpracę z nami zyskacie Państwo:
9
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9
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9
9
9
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9
9

profesjonalną i kompleksową obsługę
fachową kadrę szkoleniową
szerokie doświadczenie
niezwykłe doznania związane ze szlachetnymi alkoholami i tytoniem
dostęp do alkoholi oraz tytoniu najwyższej jakości
najbogatsze portfolio alkoholowe
mobilność – dojazd do klienta
prezentacje multimedialne
materiały informacyjne o prezentowanych produktach
bieżące i rzetelne informacje
certyfikaty dla najpilniejszych słuchaczy
możliwość przeprowadzenia konkursów wiedzy i „ślepych degustacji”
możliwość prowadzenie degustacji w językach obcych (angielski, niemiecki)
niepowtarzalną atmosferę stworzoną dzięki orientalnej muzyce
pamiątkowe upominki dla uczestników
możliwość zakupienia produktów

Niniejsza oferta jest tylko wstępną propozycją współpracy z 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

-3-

Pick and Taste

info@pickandtaste.pl

www.pickandtaste.pl

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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