Rodzaje Szkoleń
Cygara

www.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:
Piotr Kołodziejczak
piotr.kolodziejczak@pickandtaste.pl
kom. 609 758 980
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Degustacja

Chcielibyśmy podkreślić, że poniższe zestawienia rodzajów szkoleń są tylko
przykładowe. Mają one na celu zaznajomić oraz pomóc w wyborze odpowiedniej
dla Państwa degustacji. Każda degustacja, jak i oferta, przygotowywana jest
indywidualnie dla danego Klienta i jego Gości. Należy mieć na uwadze, iż każda z
degustacji charakteryzuje się zupełnie innymi cechami. W celu przygotowania
szczegółowej oferty potrzebujemy, między innymi, informacje na temat: czasu
trwania degustacji, profilu gości, płci uczestników, pory degustacji oraz co
najistotniejsze planowanej kwocie budżetu przeznaczonej na degustacje.
Na Państwa życzenie możemy przedstawić dokładniejsze opisy
proponowanych degustacji jak i produktów, aby potwierdzić, że są to oferty pełne,
a zarazem ciekawe i oryginalne. Produkty te są starannie dobrane w taki sposób,
aby zachować jak najlepszy stosunek ceny do najwyższej jakości.
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1. Degustacja: Wprowadzenie do Świata Cygar
Tematyka:
W trakcie prezentacji omawiane są takie zagadnienia jak: proces produkcji i
jego wpływ na smak cygar, najpopularniejsze rejony produkcji, kształt i kolor,
najnowsze trendy na rynkach światowych, wybór dobrego cygara, sprzęt do cygar,
budowanie kolekcji oraz etykieta palacza.
Uczestnicy mają okazję zapalić różne cygara charakteryzujące się
odmiennym smakiem oraz stylem.
Sposób prezentacji:
Prowadzący rozpoczyna od krótkiego wstępu na temat ogólnych zasad
degustacji cygar. Tłumaczy jak należy je opalać, jak przycinać, jak przechowywać
no i oczywiście, jak palić. Każdy z uczestników zapala cygaro i już od pierwszych
chwil degustacji może cieszyć się jego smakiem.
Wszystkie tematy omówione są w sposób ciekawy i zajmujący wraz z
licznymi anegdotami i ciekawymi faktami ze świata tytoniu. Dzięki temu
prezentacja zyskuje dynamizm i interesującą formę.
Cygara podane do degustacji:
Każdy z uczestników otrzymuje dwa różnej wielkości cygara, które może
zapalić w trakcie trwania prezentacji. Do „przygotowania” cygar posłuży mu sprzęt
najwyższej klasy. Dzięki temu, każde cygaro przyniesie maksimum przyjemności.
Czas trwania:
W zależności od możliwości organizatora i ilości prezentowanych cygar,
degustacja nie powinna jednak trwać krócej niż godzinę.
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2. Degustacja: Kuba, żywa legenda
Tematyka:
Degustacja ma na celu wprowadzić uczestników w tematykę cygar
Kubańskich. Wyroby te, bardzo trudno dostępne na rynku międzynarodowym, są
doskonałym przykładem tego, jak perfekcyjnie należy produkować cygara.
Szkolenie pozwala zweryfikować powszechną opinię o wyższości cygar kubańskich
nad tymi pochodzącymi z innych krajów. Podczas degustacji obalonych zostanie też
kilka mitów, między innymi ten o zwijaniu cygar przez Kubanki na własnych udach.
Sposób prezentacji:
Prowadzący rozpoczyna od krótkiego wstępu na temat ogólnych zasad
degustacji cygar. Tłumaczy jak należy je opalać, jak przycinać, jak przechowywać
no i oczywiście, jak palić. Każdy z uczestników zapala cygaro i już od pierwszych
chwil degustacji może cieszyć się jego smakiem.
Omawiane są głównie zagadnienia związane z Kubańskim rynkiem cygar:
krótka acz burzliwa historia produkcji ubarwiona wydarzeniami politycznymi, losy
poszczególnych producentów oraz ich najważniejsze marki, odpowiedź na pytanie:
czemu cygara kubańskie uznawane są za najlepsze na świecie no i oczywiście wiele
innych bardziej ogólnych zagadnień dotyczących techniki palenia oraz
przechowywania cygar.
Prezentowane cygara:
Podawane są 2 rodzaje cygar kubańskich o zupełnie odmiennych rozmiarach i
charakterystyce smakowej.
Czas trwania:
Degustacja nie powinna trwać krócej niż godzinę, ale jednocześnie nie
dłużej niż godzinę i trzydzieści minut. Może zostać przedłużona o sesję pytań.
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3. Degustacja: Najsłynniejsze marki - Cohiba, Montecristo,
Romeo y Julieta..
Tematyka:
Degustacja jest rozwinięciem tematyki zawartej w propozycji „Kuba – żywa
legenda”. Degustacja ma na celu zaprezentowanie trzech najbardziej
ekskluzywnych marek na świecie. Każda z nich pochodzi z Kuby, ale obecnie
produkowana jest również w innych krajach. Prezentacja ma na celu nie tylko
degustację najlepszych cygar świata, ale również ukazanie mistycyzmu
towarzyszącego Kubańskiej produkcji.
Sposób prezentacji:
Ekskluzywne spotkanie dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu
cygar prowadzone jest w sposób interaktywny, zachęcający uczestników do
dzielenia się opiniami oraz zadawania jak największej ilości pytań. Wyjaśniane są
kwestie teoretyczne i praktyczne dotyczące produkcji najwyższej klasy cygar oraz
oceny ich oryginalności. Przedstawiona zostaje też fascynująca, pełna
nieoczekiwanych zwrotów, historia każdego z producentów.
Prezentowane cygara:
Każdy z uczestników ma okazję spróbować dwa z trzech „wielkich” cygar.
Prezentują one ogromne zróżnicowanie smakowe i aromatyczne, dzięki czemu,
każdy z palaczy znajdzie coś dla siebie.
Czas trwania:
Degustacja nie powinna trwać krócej niż godzinę, ale jednocześnie nie
dłużej niż godzinę i trzydzieści minut. Może zostać przedłużona o sesję pytań.
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4. Degustacja: Dominikana i Honduras
Tematyka:
Tematyką spotkania są dwa, obecnie najszybciej rozwijające się rynki cygar
na świecie. Cygara z tych dwóch krajów zyskują coraz większą popularność na
rynku międzynarodowym. Ich doskonała jakość w połączeniu z dobrą ceną są
gwarantem zadowolenia każdego palacza.
Sposób prezentacji:
Każdy z uczestników będzie miał do wyboru dwa spośród czterech cygar
pochodzących z Dominikany i Hondurasu. Podczas degustacji, prowadzący opowie o
wszelkich tajnikach dotyczących produkcji najwyższej jakości cygar, wyjaśni, czym
są blendy i czemu dominikańskie i honduraskie cygara pod wieloma względami
przewyższają kubańskie. Wyjaśnione zostaną też wszelkie podstawowe kwestie
dotyczące samego procesu degustacji, przechowywania, etykiety palacza oraz
umiejętnego zakupu cygar spoza Kuby.
Prezentowane cygara:
Cygara pochodzą od czterech producentów, mają różne rozmiary i
zróżnicowane smaki tak, aby każdy miał okazję wybrać te, które najbardziej mu
odpowiadają.
Czas trwania:
Prezentacja trwa, w zależności od ilości zadawanych pytań, od godziny i
trzydziestu minut do dwóch godzin.
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5. Degustacja: Churchill, Robusto czy Torpeda – oto jest
pytanie?
Tematyka:
Podczas tej degustacji poruszony zostaje przede wszystkim wątek rozmiarów
i kolorów cygar. Zaprezentowane zostaje kilkanaście różnych modeli, aby
zobrazować wspomnianą różnorodność. Uczestnicy słuchają o najróżniejszych
metodach zwijania cygar, o różnych sposobach fermentacji liści oraz ich ogromnym
zróżnicowaniu kolorystycznym. W trakcie trwania degustacji uczestnicy wybierają
te rozmiary cygar, które najbardziej im odpowiadają.
Sposób prezentacji:
Luźna prelekcja połączona z formą interaktywnego kontaktu sprzyja
zapoznaniu się uczestników ze światem cygar i jego różnorodnością. Ogromny
wybór cygar pozwala każdemu z uczestników wybrać dokładnie te, które
najbardziej mu odpowiadają.
Prezentowane cygara:
Prezentowanych jest od 12 – 14 modeli cygar w najrozmaitszych rozmiarach i
o różnorodnych smakach.
Czas trwania:
W zależności od zestawu cygar i ilości osób, od jednej do dwóch godzin.
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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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