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Nu är det klart! Vi kan presentera en ny
adress och ett nytt sätt att hålla
låda...
Flyttkartongerna är tomma och Spin the Bottle har äntligen fått arbetsro! I och med
det så kom vi på att det behövdes ett sätt att hålla dig informerad om vad vi ägnar
oss åt på dagarna... nedan kan du läsa mer!
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Vi ses på Vin & matmässan i Dalarna...!
Sista helgen i mars rullar vi in i Borlänge med inte mindre än tre olika
mässkoncept.
Vid det här laget är Vinsmart ett bekant inslag på landets vinmässor och i Borlänge
blir mässbesökarna Vinsmarta med mat! En genomgång med fyra viner och de fem
grundsmakerna står på agendan.
Gästspelaren Vin & Yang dyker också upp igen och ett riktigt bra tema kommer att
avhandlas i montern – från Italien kör vi Syd vs Nord!
Men mest spännande är nog att vi laddar för en premiär… För första gången
någonsin genomför Vinpiloterna en liveundersökning och det gör vi på Vin & Mat
mässan i Dalarna!
Utöver vår ordinarie plattform där digitala undersökningar genomförs har vi nu tagit
fram ett livekoncept som innebär att vi räknar med att ta del av ca 200250
mässbesökares tankar om vårt ämne för helgen.
Vi finns på plats under mässans ordinarie öppettider – titta förbi någon av våra
montrar, titta igenom våra sajter eller hör av dig till oss om du vill veta mer.
Läs mer här!
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...eller så kanske vi ses på SM i
Sommelieri
på Berns Salonger?

Sedan en tid tillbaka stöttar Spin The Bottle Svenska Sommelierföreningen med
en mängd aktiviteter och först ut är SM i Sommelieri som går av stapeln på Berns
Salonger i Stockholm den 2:a April.
Målsättningen med samarbetet är att synliggöra föreningen och dess aktiviteter på
ett tydligare, bredare och mer professionellt sätt som gagnar både föreningen och
dess medlemmar men även de producenter och andra varumärken som vill
associeras med Sommelierföreningen.
Med vår erfarenhet och kompetens kommer vi tillsammans med föreningen skapa
nya och spännande aktiveringsmöjligheter riktade mot restaurangmarknaden, vin
och dryckesintresserade journalister, bloggare och andra opinionsbildare men även
mot vinintresserade konsumenter.
Hör av er om ni vill veta mer om de möjligheter som finns runt detta unika och
spännande samarbete.

Läs vår senaste branschspaning: 270
mejlutskick under decfeb
utvärderingsperiod
20 mars 2017

Vi vill gärna tipsa om vår senaste artikel om branschens mejlutskick där vi
sammanställer de alla utskick som gjordes under utvärderingsperioden december
2016 till februari 2017. I och med helgperioden var trycket något lägre, men bland de
totalt 270 st utskicken för 164 st viner (artikelnummer) fanns ett antal med ett rejält
högt antal utskick. Här är länken till artikeln.
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