❖

Delta i Sveriges största vinprovaraktivitet under höstens viktigaste period

❖

Inspirerande och lustfyllda praktiska provningar med tusentals personer

❖

Fysisk räckvidd om ca 60 000 personer som förstärks med bred digital aktivering

❖

Koncept framtagna speciellt för BS-produkter såväl som för listade produkter

❖

Nyckelfärdig lösning, Spin The Bottle står för hela det praktiska genomförandet

Vinsmart kommer genomföras på
5 stora mässor under höstens viktigaste period
VÄSTERÅS

STOCKHOLM

LINKÖPING

SUNDSVALL

STOCKHOLM

20-21 SEPTEMBER

2-4 OKTOBER

12-13 OKTOBER

26-27 OKTOBER

9-11 NOVEMBER

Mässa: Vin i Västerås
Antal besökare: 4 000

Mässa: Seniormässan
Antal besökare: 15000

Mässa: Vin i Linköping
Antal besökare: 4000

Mässa: Vin & delikatessmässan
Antal besökare: 3000

Mässa: Sthlm Food & Wine
Antal besökare: 35000

3 000 provningsdeltagare
60 000 fysiska besökare

Höstens teman.
3 - 4 positioner per koncept
För nya BS produkter

För produkter som
behöver revitaliseras

För mousserande viner

Upptäck höstens nyheter!

Återupptäck de stora klassikerna

Från fredagsmys till fredagslyx

Baserat på medverkande viner skapas en mat- och
vin i kombinationsprovning i syfte att lyfta fram
varje vins unika egenskaper och hur det bästa skall
kombineras med de fem grundsmakerna för bästa
smak-upplevelse. Provningsledarna och
eventpersonal kommer aktivt driva beställningar
på plats.

Baserat på medverkande viner skapas en vin- matoch musikkombination provning i syfte att lyfta
fram varje vins unika egenskaper. Varje vin matchas
med en klassisk rätt tex Skagen och ett klassiskt
musikstycke för ökad ihågkomst.
Fyra positioner tillgängliga:
•
Rött smakrikt vin
•
Rött lättare vin
•
Vitt smakrikt vin
•
Vitt krispigt vin

Moderna tolkningar av hur klassiskt fredagsmys
kan uppgraderas till fredagslyx samt vilka
drycker som bäst passar passar till de mest
populära rätterna och tillbehören.
Fyra positioner tillgängliga:
•
Cava
•
Prosecco
•
Champagne
•
Söt mousserande

Kan köpas med LES-garanti.

Bred aktivering
av Vinsmart runt varje mässa
Skapa intresse

Mässa

Skapa engagemang

4-6 veckor innan mässa

Mässdatum

1-2 veckor efter mässan

Medverkan i respektive mässarrangörs
marknadsföring & PR Medverkan i
Vinsmarts digitala kanaler

Full närvaro med dryck, provningsunderlag,
påverkan på innehåll, Närvaro med eget
marknadsmaterial samt egna aktiviteter 10
biljetter till respektive mässa

Lokal PR Uppföljning i Vinsmarts digitala
kanaler. Leverans av foton,
provninsgunderlag samt komplett
dokumentation

Sammanfattning
av erbjudandet

1
2
3

För nya BS-produkter - Upptäck Höstens nyheter
Tre positioner
•
•

Pris: 100 000 SEK, exkl. moms per position
LES-garanti offereras separat

För det fasta sortimentet – Återupptäck de stora klassikerna
Fyra positioner
•

Pris: 100 000 SEK, exkl. moms per position

För mousserande viner – Från fredagsmys till fredagslyx
Fyra positioner
•

Pris: 100 000 SEK, exkl. moms per position

För samtliga
positioner ingår allt
förberedande arbete
inkl. projket- och
produktionsledning,
genomförande av
Vinsmart på samtliga
mässor samt
marknadsföring före
och efter mässorna i
form av synlighet i
nyhetsbrev, på
hemsidor, i sociala
medier mm.

