De: promocao.marketing@cvrlisboa.com
Enviada: terça-feira, 8 de Abril de 2014 16:49
Assunto: CVRLisboa: APOIO DIVULGAÇÃO | Aníbal Coutinho | Guia Popular de Vinhos 2015

Ex.mos Senhores
Por indicação do Senhor Presidente da Direcção e para vossa apreciação, junto se envia em
anexo a correspondência recebida sobre o assunto acima epigrafado.
Sendo este um guia de referência na compra de vinhos de consumo regular e para que haja
uma boa divulgação dos Vinhos de Lisboa é necessário o empenho de todos, no envio de
vinhos para a prova. Chama-se a atenção para o facto de o autor usar preferencialmente os
resultados desta prova cega nas comunicações semanais que faz, através de jornais e revistas e
no seu site www.w-anibal.com, com muitos milhares de consumidores. Também usa esta
informação, obtida de modo transparente e confirmado por nós, nas mais variadas funções
relacionadas com a Educação do Vinho e a Consultoria a Empresas de Distribuição, Empresas
de Restauração e Empresas de Hotelaria.
Como refere Aníbal Coutinho, “as primeiras edições deste Guia tiveram um fantástico
acolhimento na imprensa, com mais de 100 citações, mas, sobretudo, junto do consumidor
final. Este ano a prova de selecção será feita por mim e por um ou dois importantes críticos
estrangeiros que escrevem para todo o mundo anglófono: um deles é Neil Pendock, o mais
conceituado crítico de vinhos da África do Sul”.
Por forma a darmos satisfação ao pedido, solicitamos particular atenção para as
condições e prazos a cumprir (em anexo), neste sentido as amostras devem ser entregues
na sede da CVR Lisboa até ao dia 30 de Abril de 2014.

Com os melhores cumprimentos.
Ingrid Flórido
Pelo Serviço de Promoção & Marketing
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