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Hade ni en skön Valborg?
Det hade vi – och det blev en perfekt avslutning på vårens mässsäsong!
Som bekant gillar vi att hitta på nya intressanta tjänster som ger vinsverige mer
kunskap och självförtroende när vin ska väljas i alla tänkbara situationer och
sammanhang. Vi får nya idéer och format mest hela tiden och redan i nästa brev
kommer vi att presentera några helt nya lite närmare  se fram emot mer info om vår
egen eventlokal och vårt dekanteringskoncept...
Men first things first: nu knyter vi ihop våren! Under tiden som mässorna har rullat har
vi byggt ut och förfinat våra tjänster och därför tänkte vi passa på att berätta lite mer
om vad vi gjort…
Läs mer här nedan om tre av våra koncept och tveka inte att höra av er om ni vill veta
mer eller hinna säkra en plats för din produkt...
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Vinpiloterna live – en succé som vi tar med
oss till höstens mässor!
Tycker du att det är svårt att få en djupare respons än "det här var gott", "tack så
mycket" eller "mmm..." från besökarna på vinmässor? Har ni svårt att hinna få
konsumentinput på vinstil, smakprofil och design före viktiga lanseringar?
Skulle du vilja få möjlighet att samla in
mer produktomdömen från fler besökare
på ett strukturerat sätt? Håller du med
om ovanstående så tror vi att
Vinpiloterna Live under höstens mässor
kommer att vara intressant för dig. Läs
vidare här…
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BokaBord – nu utökat med ett starkt
Facebookerbjudande!
Som vi berättat tidigare så möjliggör vårt
erbjudande via BokaBord att synas i en
restaurangs nyhetsbrev i form av så
kallade nativeartiklar. Dessa berättar
om öl och viner i den aktuella
restaurangens utbud och vinlista – en
form av dryckestips med extra hög
trovärdighet!

Detta tycker vi gör utskicken till ett
väldigt starkt erbjudande jämfört med
det som görs i det standardiserade
urvalet vid vanliga Facebook kampanjer!
Hör av dig så berättar vi mer!
Fortsätt att läsa…

För att ytterligare öka räckvidden av
BokaBordutskicken kan erbjuder vi nu
att också marknadsföra dryckestipset
via Facebook, genom s k retargeting.
Detta innebär att vi kan nå samma grupp
som mottagit vintipset via mail samt en
matchande tvillingmålgrupp med
liknande intressen – en sk skräddarsydd
mottagargrupp!
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Vinsmart – nu med en kalender fylld av
roliga teman/aktiviteter och nya mässdatum!
Vi förstärker kontinuerligt tjänsten Vinsmart och under senare tid har vårt fokus legat
på den digitala plattformen vinsmart.se och den tillhörande mejldatabasen.
För att förenkla och synliggöra vilka ämnen vi kan kommunicera med vår Vinsmarta
målgrupp har vi tagit fram en kalender där både mässor, teman och ämnen finns
samlade.
Ett par finesser med att synas i Vinsmarts digitala nyhetsbrev är:
• Åk snålskjuts på detaljhandeln! Driv
din produkt ihop med ett innehåll
som större delen av detaljhandeln
också driver (alltifrån fredagsmys till
kycklingveckan) under samma
vecka/period.
• Driv den lokala konsumtionen av
dina produkter i situationer utanför
mässorna.
• Läs vidare för fler fördelar…
Tveka inte att höra av dig för att höra hur
du kan synas tillsammans med
Vinsmart!
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