De: promocao.marketing@cvrlisboa.com
Enviada: terça-feira, 8 de Abril de 2014 11:56
Assunto: FW: CIRCULAR James Beard Foundation Awards

Ex.mos Senhores Agentes Económicos
Em cumprimento de orientação superior, para vosso conhecimento e efeitos tidos por
adequados, sou a reencaminhar o e-mail recebido de Marketing – ViniPortugal, relativo ao
James Beard Foundation Awards.
Com os melhores cumprimentos.
Ingrid Flórido
Pelo Serviço de Promoção & Marketing

Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa
Rua Cândido dos Reis, nº1
2560-312 TORRES VEDRAS PT
Telef: 261 31 67 24
Fax: 261 31 35 41
www.vinhosdelisboa.com
AVISO
Esta mensagem e ficheiros transmitidos pode conter informação CONFIDENCIAL e/ou submetida a SEGREDO PROFISSIONAL. A sua reprodução, divulgação e/ou
distribuição não está autorizada. Excepto se o contrário expressamente resultar do que nela estiver escrito, a opinião expressa na mensagem pode não ser
necessariamente a opinião da CVR Lisboa e esta não se considera responsável por actos conexos com o conteúdo desta mensagem, nem com as consequências de
vírus de computador que possam ter sido transmitidos no e-mail. Esta mensagem é endereçada exclusivamente para o(s) destinatário(s) acima mencionado(s). Se a
recebeu por erro, queira informar-nos pela mesma via ou pelo telefone +351 261 316 724 e proceder de seguida à sua integral destruição.
DISCLAIMER
The information in this email and files transmitted with it may be PRIVILEGED and/or CONFIDENTIAL. Its copy, transmission, distribution or any other action in reliance
upon it is prohibited and may be unlawful. Except if the contrary is expressly written, the views expressed in this e-mail are not necessarily those held by CVR Lisboa
and CVR Lisboa does not accept liability for any action taken in reliance on the contents of this message or for the consequences of any computer viruses which may
have been transmitted by this e-mail. This e-mail is exclusively addressed to the recipients above mentioned. If you have received by error, please advise us via a reply
e-mail or by telephone (+351 261 316 724) and delete it.

De: Marketing - ViniPortugal [mailto:marketing@viniportugal.pt]
Enviada: 8 de abril de 2014 10:35
Para: Marketing - ViniPortugal
Assunto: CIRCULAR James Beard Foundation Awards

James Beard Foundation Awards
5 de Maio 2014
Data Limite de Inscrição: 21 de Abril
Informação Geral
A marca Wines of Portugal estará presente na edição de 2014 de um dos eventos de maior prestígio do
sector dos vinhos e gastronomia dos EUA: o James Beard Foundation Awards. Este evento distingue
algumas das maiores estrelas da gastronomia nos EUA, contando com a presença de mais de 2.000
convidados no Avery Fisher Hall, Lincoln Center e forte cobertura mediática.
Pode aceder a este evento na plataforma digital ViniPortugal através do link:
http://www.viniportugal.pt/AreaReservada/DetalhesActividade?id=9a22949b-7080-40eb-bef5-6150118be7d8&cat=

Esclarecimentos: Miguel Nora | miguel.nora@viniportugal.pt

Melhores cumprimentos,

