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Teor de
álcool em %
Ácidos, g/l

Incorrupt, independent,
strict and professional

Melhoria
(por exemplo, reservatório de aço ou barrica)

Denominação do vinho

Intervalo de preços de venda
de/a, ou a partir da herdade, EUR

Número oficial de teste

Folha de dados do vinho
Área de cultivo

Açúcar
residual g / L

Cultivo biológico

Vintage

Casta

Cultivo
biodinâmico

Vegan

// Por favor, envie duas garrafas de amostra por vinho

Incorrupt, independent,
strict and professional

Amostra de degustação para o guia de vinhos
Wein-Plus – Serviço de coleta grátis
– Convite –
Envie gratuitamente um portfólio representativo do seu vinho (duas garrafas cada) para:
endereço da: Wein-Plus GmbH, Verkostungsmuster, Wetterkreuz 19, D-91058 Erlangen,
Deutschland. Após a receção, receberá automaticamente uma confirmação de receção,
detalhada, bem como um e-mail com os resultados após a degustação. Não está previsto
que as publicações venham a ser alguma vez eliminadas.
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Razões para
não deixar de
apresentar os
seus vinhos

Wein-Plus é uma das principais
plataformas independentes de
vinhos da Europa e se concentra
nos produtos europeus de melhor
qualidade. Wein-Plus é financiado
através de contribuições dos seus
associados e não através de taxas de
degustação.
O guia de vinhos é o maior do seu
tipo, com mais de 100.000 descrições
e avaliações profissionais de vinhos. O
guia é atualizado quase diariamente
e passa por diretrizes de degustação
rígidas.
Sem taxas de degustação ou outros
custos.

1 / Profissional - Rígido - Independente
As avaliações do Wein-Plus são honestas, independentes, rígidas,
profissionais e especialmente reconhecidas como referências em vinhos
por leitores privados e comerciantes.

2 / Um modo de comparação único para
toda a Europa
Como um guia de vinhos europeu, Wein-Plus oferece a possibilidade de
comparar vinhos e vinícolas de todos os países produtores da Europa. Aqui
você e nossos leitores verão em que posição se encontram os seus vinhos
numa comparação por toda a Europa.

3 / A principal referência para compradores
profissionais e privados
A internet é uma fonte de informação indispensável para a compra de
vinho! Com mais de 200.000 usuários registrados, Wein-Plus é um dos sítios
sobre vinhos mais lidos da internet.

4 / Actualidade – Suporte de vendas desde o início
Nossas degustações acontecem diariamente. Você nos envia os seus vinhos
– nós os degustaremos sem demora! Ao contrário da maioria dos guias de
vinhos impressos, assim funciona Wein-Plus, nós o degustaremos antes que
os seus vinhos sejam todos vendidos!

5 / Suporte a todos os níveis de comercialização
– Online e Offline
O guia de vinhos Wein-Plus é usado por compradores para todo o
tipo de comercialização. Importadores, revendedores, gastrônomos e
consumidores finais se informam antes da compra através do Wein-Plus.

