OFERTA PREZENTOWA

ZESTAWY PREZENTOWE
PREZENT #1
1 BUTELKA WINA
W OPAKOWANIU PREZENTOWYM
◼ możliwość personalizacji na eko - korku
(minimalny nakład 20 szt.)
◼ możliwość personalizacji opakowania:
Twoje logo w miejsce logo DiWine
(minimalny nakład 20 szt.)
◼ wino do wyboru
◼ alkohol 13% obj.
◼ 750 ml
◼ opakowanie prezentowe jest bezpieczne dla wysyłki
◼ Czas realizacji - zapraszamy do kontaktu
◼ Cena zestawu nie zawiera kosztów wysyłki
◼ Podane ceny są cenami brutto (zawiera 23% VAT)
75,00 zł - 115,00 zł
*cena wina + 16,00 zł

PREZENT #2
2 BUTELKI WINA
W OPAKOWANIU PREZENTOWYM
◼ możliwość personalizacji na eko - korku (minimalny nakład: 20 szt.)
◼ możliwość personalizacji opakowania:
Twoje logo w miejsce logo DiWine (minimalny nakład 20 szt.)
◼ wino do wyboru
◼ alkohol 13% obj.
◼ 750 ml x 2
◼ opakowanie prezentowe jest bezpieczne dla wysyłki
◼ czas realizacji - zapraszamy do kontaktu
◼ cena zestawu nie zawiera kosztów wysyłki
◼ podane ceny są cenami brutto (zawiera 23% VAT)

137,00 zł - 217,00 zł
*cena wina + 19,00 zł

PREZENT #3
1 BUTELKA WINA Z PRALINAMI
W OPAKOWANIU PREZENTOWYM Z KIELISZKAMI
◼ wino do wyboru:
wino z jagody kamczackiej - półsłodkie
wino z czarnej porzeczki - półsłodkie / półwytrawne
wino z czarnej porzeczki z jagodą kamczacką - półwytrawne
◼ alkohol 13% obj. , 750 ml
◼ praliny z genaszem z naszego wina - 25 zł / opcjonalnie
◼ 2 kieliszki do czerwonego wina marki Krosno + szklany eko-korek
◼ Cena zestawu nie zawiera kosztów wysyłki
◼ podane ceny są cenami brutto (zawiera 23% VAT)

195,00 zł - 253,00 zł
*cena wina + 129,00 zł

DO TWOJEJ KOMPOZYCJI

kiedy szukasz gustownego wina do zestawu prezentowego

Wino DiWine z czerwonej porzeczki

Wino DiWine z czarnej porzeczki

◼ półwytrawne / półsłodkie
◼ alkohol 13% obj.
◼ 750 ml
◼ rok produkcji 2021
◼ region: Iłża / Siedlce

◼ półwytrawne / półsłodkie
◼ alkohol 13% obj.
◼ 750 ml
◼ rok produkcji 2020 / 2021
◼region: Kazimierz Dolny / Siedlce / Iłża
◼ owoce: czarna porzeczka Ben Hope 100%

◼ owoce: czerwona porzeczka Rondom 100%

Wino z czerwonej porzeczki DiWine to
połączenie naturalnej kwasowości i słodyczy
ze
świeżych,
czerwonych
porzeczek.
Kwintesencją starannie wyselekcjonowanej
odmiany Rondom jest jej rubinowy kolor,
wyśmienity aromat i wyrazisty smak. Świetnie
nadaje się do picia w pojedynkę, ale równie
dobrze pasuje do dań z ryb i drobiu,
przekąsek, deserów, a nawet koktajli.

Wino z czarnej porzeczki DiWine ma głęboki,
bogaty, burgundowy kolor. Jest to wino
bardzo złożone, doskonale zbalansowane.
Jego aromatyczny smak z dużą ilością tanin
sprawia, że ma potencjał starzenia i dobrze
komponuje się z większością mięs, zwłaszcza
z kaczką oraz dziczyzną.

66,00 zł
◼ Cena butelki wina nie zawiera kosztów wysyłki
◼ Podane ceny są cenami brutto (zawiera 23% VAT)

59,00 zł

DO TWOJEJ KOMPOZYCJI

kiedy szukasz gustownego wina do zestawu prezentowego

Wino DiWine
z jagody kamczackiej i czarnej porzeczki

Wino DiWine z jagody kamczackiej
◼ półsłodkie
◼ alkohol 13% obj.
◼ 750 ml
◼ rok produkcji 2021
◼region: Grójec
◼ owoce: odmiana: Wojtek i Zojka 100%
◼produkt limitowany
Wino z jagody kamczackiej DiWine to pełne,
złożone wino ze średnią kwasowością oraz
zbalansowaną ilością tanin. Końcowy posmak
jest przyjemnie długi z intensywnymi
odczuciami owocowego aromatu soczystych
jagód.
Purpurowy
kolor
i
złożona
konsystencja. Wino łączy się z wykwintnymi
mięsami.
◼ Cena butelki wina nie zawiera kosztów wysyłki
◼ Podane ceny są cenami brutto (zawiera 23% VAT)

◼ półwytrawne
◼ alkohol 13% obj.
◼ 750 ml
◼ rok produkcji 2021
◼ region: Grójec / Siedlce
◼ owoce: Wojtek i Zojka, Ben Grey 100%
◼produkt limitowany

99,00 zł

89,00 zł

Wino z jagody kamczackiej i czarnej porzeczki
DiWine to połączenie złożonych i doskonale
zbilansowanych smaków i właściwości obu
owoców w unikatowym trunku. Posiada
potencjał
starzenia.
Doskonałe
do
samodzielnej
degustacji,
ale
dobrze
komponuje się również z większością mięs,
oraz dziczyzną.

DO TWOJEJ KOMPOZYCJI

kiedy szukasz gustownego wina do zestawu prezentowego

Wino DiWine z białej i czerwonej porzeczki

Wino DiWine z białej porzeczki

◼ półwytrawne
◼ alkohol 12.5 % obj.
◼ 750 ml
◼ rok produkcji 2022
◼ region: okolice Łodzi / Siedlce /Iłża
◼ odmiana wersalska, Rondom, Jonkers 100%
◼ wino dostępne od 20.11.2022

◼ wytrawne / półwytrawne
◼ alkohol 12.5 % obj.
◼ 750 ml
◼ rok produkcji 2022
◼region: okolice Łodzi
◼ owoce: odmiana wersalska 100%
◼ wino dostępne od 20.11.2022

Wino różowe DiWine powstało z kupażu
białej i czerwonej porzeczki. To trunek o
subtelnym bukiecie. Na podniebieniu rześkie i
smakowicie
owocowe,
ze
świetną
kwasowością i długim, czystym posmakiem.
Podawać jako aperitif, do lekkich sałatek, lub
do dań z drobiu oraz ryb.

Wino z białej porzeczki DiWine jest lekkie,
rześkie. Usta dobrze zbudowane i krągłe,
zrównoważone, o świeżej kwasowości i
długiej końcówce o owocowym posmaku.
Doskonale sprawdzi się jako aperitif. Podawać
do sałatek, serów, grillowanych ryb, owoców
morza.

59,00 zł
◼ Cena butelki wina nie zawiera kosztów wysyłki
◼ Podane ceny są cenami brutto (zawiera 23% VAT)

66,00 zł

PRALINY DIWINE

dodaj do prezentu złotą sztabkę czekoladowej przyjemności
W środku znajdziesz sześć ręcznie robionych pralinek, których smak
zachwyci nawet wybrednego smakosza. Idealny pomysł na prezent
dla osób ceniących klasyczne kształty i wykwintne smaki.
Subtelne i zaskakujące połączenia doskonałej czekolady,
aromatycznego nadzienia z dodatkiem porzeczkowego wina DiWine
pozwolą Ci rozkoszować się każdą chwilą spędzoną w towarzystwie
naszych pralin. Podaruj złotą sztabkę czekoladowej przyjemności.
Czekoladki powstały przy współpracy z Manufakturą Czekolady
Artystycznej ,,U Dziwisza'' w Kazimierzu Dolnym. Praliny są ręcznie
wykonywane z najwyższej jakości składników i bez konserwantów.

◼ przechowywać w suchym miejscu w temp. do 24°C
◼ niska zawartość alkoholu
◼ niska zawartość cukru
◼ kaloryczność 51 kcal/213 kJ w 10g ( 1 czekoladka)
◼ składniki: miazga kakaowa 72%, cukier, tłuszcz kakaowy, naturalny aromat z wanilii
◼ 6 sztuk w opakowaniu (3 w białej czekoladzie, 3 w ciemnej czekoladzie)
◼ alergeny: mleko, orzechy
◼ czas realizacji - zapraszamy do kontaktu
◼ podane ceny są cenami brutto (zawiera 23% VAT)

25,00 zł

MAŁE CO NIECO...

Małe co nieco....

Dodatki
Dodatkiprezentowe
prezentowe
naszych partnerów,
naszych partnerów
- polskich manufaktur
polskich manufaktur.
Katalog smaków: Małe Szczęścia
Katalog smaków: Zanurzone

JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?

POZNAJ
OFERTĘ

WYBIERZ
PRODUKTY

SKONTAKTUJ SIĘ
ZE MNĄ, POMOGĘ

Od 100 - 300 sztuk zestawów : 5 % rabatu
powyżej 300 sztuk zestawów: 10 % rabatu

W razie pytań - serdecznie zapraszamy do kontaktu.
Z winiarskim pozdrowieniem,

Beata Iwańczyk
+ 48 881 577 007
beata@diwine.pl
www.diwine.pl

USTAL
WARUNKI
PERSONALIZACJI,
ZAMÓWIENIA

Szanowni Państwo,
prezentujemy owoc naszej współpracy z polskimi rolnikami.
Stworzyliśmy wykwintne wino z polskich owoców. Smak wina
zachwyca naszych gości, zabiera nas w podróż do czasów
młodości i rodzinnych, owocowych sadów. To podróż
sentymentalna i ma wielką moc. Ożywiamy zapomniane smaki.
Prezentowany produkt jest wyjątkowy w swej szacie.
Wykonaliśmy również niepowtarzalne zdobienie wzornictwem.
Butelki są malowane, oraz ręcznie opisane. Dzięki prezentom
DiWine obdarowani poczują się wyjątkowo.
DiWine to założona w 2020 roku Polska Manufaktura Win
Owocowych, produkująca wysokiej jakości wina owocowe,
głównie z czarnej i czerwonej porzeczki. Jako winiarze
honorujemy polskie, tradycyjne receptury i uznane techniki
winiarskie. Kupujemy porzeczki z wyszukanych, polskich upraw
rolniczych oraz sami przetwarzamy owoce.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Z winiarskim pozdrowieniem,

Beata Iwańczyk Marcin Bańcerowski

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE
Beata Iwańczyk
+ 48 881 577 007
beata@diwine.pl
www.diwine.pl

