
Degustacje Zdalne



Przygotowujemy pakiet degustacyjny  
(5 alkoholi, kieliszek do degustacji i inne niezbędne elementy).

Pakiet zostaje wysłany do klienta 
z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Uczestnicy łączą się z nami online za pośrednictwem jednego z 
dostępnych narzędzi do zdalnych konferencji bezpłatne Google, 
Discord, Zoom lub przez narzędzie Klienta.

Degustacja trwa około półtorej godziny.

Komunikacja może być werbalna lub, w przypadku większych grup, 
za pomocą czatu.

W degustacji może uczestniczyć dowolna liczba uczestników 
– limitem jest narzędzie informatyczne jakie stosujemy i jego 
ograniczenia.

Zdalne degustacje mogą być prowadzone
również w języku angielskim.

Opis usługi



Staramy się zawsze tak zaaranżować przestrzeń, 
z której prowadzimy degustację, aby pokazać Państwu jak najszerszą 
gamę alkoholi, oraz stworzyć atmosferę, która sprzyja kosztowaniu 
ekskluzywnych trunków. 

Do tych celów, doskonale nadają się przestrzenie naszych dwóch 
lokali oraz prywatna biblioteka whisky. Zarówno okazała kolekcja al-
koholi (ponad 1000 whisky, ponad 800 win i szampanów) jak i wystrój 
naszych sklepów (skórzane kanapy, mapy najsłynniejszych regionów 
i apelacji, ciepłe światło żyrandoli i muzyka z gramofonu) stanowią 
idealne tło dla naszych zdalnych degustacji. 

Miejsce transmisji



Podczas naszych zdalnych degustacji zaprezentujemy Państwu 
wiele ciekawych gadżetów związanych z whisky, winem i innymi al-
koholami, a wśród nich:

klepki, 

beczki,

kawałki gleby, 

nietypowe kieliszki, 

ciekawe otwieracze, 

duże formaty butelek, 

niespotykane alkohole, 

oraz wiele innych gadżetów związanych z procesem produkcji.

Gadżety



Przed degustacją, do każdego uczestnika zostaje wysłany kompletny 
zestaw degustacyjny, w którego skład wchodzą:

5 opisanych buteleczek z porcją dla jednej osoby,  

Kieliszek degustacyjny, 

Książeczka informacyjna, 

Ołówek Pick and Taste, 

Karta smaków i aromatów.

Koszt prowadzenia degustacji to 1900 zł.

Koszt pakietu degustacyjnego to 69 zł.

Szczegóły i cena



Nasza przygoda z degustacjami rozpoczęła się od pasji i szczerego 
zainteresowania szlachetnymi trunkami i delikatesami.

Degustacje prowadzimy od 2006 roku, 

Pokazy organizujemy dla 5, 50 ale nawet 500 osób, 

Prowadzimy degustacje każdego rodzaju alkoholu oraz cygar, serów 
i czekolad,

Działamy zgodnie z mottem:
„Najwyższa jakość, najlepsze marki to gwarancja niezapomnianych doznań”.

Przeprowadziliśmy już ponad 1900 eventów.

Kim jesteśmy



Proponujemy prezenty pasujące do
tematyki spotkania.

Upominki mogą być z logiem klienta lub
w jego barwach.

Posiadamy wiele trunków, które
są dostępne tylko u nas.

Oferta upominków zaczyna się od 20 zł a
kończy na 150 tys. zł.

W skład zestawów upominkowych
mogą wchodzić również kawy, herbaty,
słodycze, czy oliwy.

Prezenty



Inni o nas

„Dziękujemy za przygotowanie tak miłego i inspirującego wieczoru.”
Samsung Electronics

„Mieliśmy okazję przeprowadzić kilka eventów i zawsze współpraca była bezproblemowa i bardzo dla nas satysfakcjonująca.”
Stock Polska

„Współpraca z Pick and Taste układała się bardzo dobrze. Komunikacja była perfekcyjna i mimo krótkiego czasu realizacji wszystko zostało 
świetnie dopracowane”.
Grupa Allianz

„Degustacja whisky przeprowadzona przez firmę Pick and Taste w sposób humorystyczny podsumowała nasze spotkanie oraz była intere-
sującym i relaksacyjnym uzupełnieniem merytorycznej części tego wieczoru”.
Bank Millennium

„Z całą pewnością polecamy firmę Pick and Taste wszystkim, którzy chcą otrzymać podstawowe oraz zaawansowane informacje na temat 
szlachetnych trunków”.
Comarch



Zaufali nam



w w w . p i c k a n d t a s t e . p l

Wyższa Kultura Degustacj i

tel.: +48 22 855 55 05

info@pickandtaste.pl


