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Högtryck över Sverige!!!

Till helgen är det utlovat sol och värme  ett äkta sommarhögtryck verkar ta plats över
stora delar av vårt avlånga land.
På Sibyllegatan 9 är det också högtryck  men av ett annat slag! Planeringen av
höstens olika aktiviteter pågår för fullt och vi lovar att återkomma och berätta mer om
vad vi har på gång väldigt snart...
Håll ett öga på inkorgen och under tiden kan du läsa om lite annat vi har donat med
senaste månaden.
Trevlig läsning och trevlig helg!
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nian  en liten, väldigt flexibel lokal
finns att hyra!

Om du letar efter en unik och centralt belägen lokal för ett producentbesök,
en pressträff, en provning med en utvald målgrupp eller kanske för en
hemlig produktlansering så har vi lösningen? Titta förbi Sibyllegatan 9...
I den smakfullt nyrenoverade vinbaren
nian har vi skapat en liten men väldigt
flexibel lokal som rymmer 1025
personer beroende på konfiguration.

Här går det att ordna allt ifrån en
stående provning med tillhörande
föredragning till en mysig sittande
middag eller varför inte en workshop
eller ett ledningsgruppsmöte?!
På nian har ni tillgång till ett eget
preppkök samt stora fina möteslokaler i
direkt anslutning till lokalen.
Fler förslag på vad lokalen kan
användas till kan du läsa om på vår
hemsida men du är också välkommen
att höra av dig!
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Får vi lov att presentera Luftslottet!
Nu lanserar vi ytterligare ett mäss/eventkoncept: Luftslottet! Precis som
namnet antyder handlar Luftslottet om den enkla företeelsen att lufta ett vin.
Provningen presenterar dekanteringens
betydlese för vinupplevelsen och inför
höstens mässor är detta en av våra
intressanta nyheter  mer information
hittar du på vår hemsida och inom kort
även i din inkorg!

KUL ATT DU LÄSTE ÄNDA HIT.
SÅ FORT VI HAR NÅGOT ATT BERÄTTA HÖR VI AV OSS IGEN!

HAR DU SETT VÅR HEMSIDA?
GÅ IN PÅ WWW.SPINTHEBOTTLE.SE 
DÄR PRATAR VI OM EN DEL SPANINGAR OCH INSIKTER.
VILL DU KOMMA FÖRBI?
VI FINNS PÅ SIBYLLEGATAN 9 I STOCKHOLM
VILL DU BERÄTTA NÅGOT?
HEJ@SPINTHEBOTTLE.SE
VILL DU INTE LÄNGRE HA NYHETSBREVET? TRÅKIGT, MEN VI FÖRSTÅR..
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