De: CVRLx - Gab. Rotulagem
Enviada: sexta-feira, 2 de Maio de 2014 11:47
Assunto: Tour Sommelier Quest Reino Unido - 19 de Maio de 2014 - CVRLisboa

Caros Colegas:
Vamos receber no dia 19 de Maio (segunda-feira), entre as 12h15 e as 15h30, o «Tour
Sommelier Quest Reino Unido» organizado pela VINIPORTUAL com quem estamos a colaborar
neste programa.
É uma oportunidade para que 10 Agentes Económicos, no máximo, deem a provar até 4 das
suas referências a estes Sommeliers que nos visitam.
Peço-vos que leiam cuidadosamente a informação que a VINIPORTUGAL nos manda bem como
os nomes dos convidados.
Pedimos que as 10 empresas que se inscreverem, e serão consideradas por ordem de chegada
das inscrições à CVR, devem apresentar no máximo 4 vinhos (referências) cada uma,
disponíveis no mercado do Reino Unido e que se destinem exclusivamente ao canal ON TRADE
do RU.
A CVR fará esta prova no Armazém Central do Edifício onde está sediada, e servirá um almoço
volante para os Convidados e os Agentes Económicos, também no Armazém.
Os Agentes económicos devem preparar desde já a seguinte informação para que a
entreguemos aos convidados:
•
•


Nome da pessoa que representará a empresa na visita e respetivo «business
card»;
Indicação dos vinhos que estarão presentes na prova, entregando-nos caso
queiram duas garrafas de cada para arrefecer para o dia;
Ficha técnica, preço e importador no RU de cada uma das referências a provar.

Por forma a uma organização atempada da recepção sugerimos que os agentes económicos
interessados e inscritos estejam presentes a partir das 10horas daquele dia.
Aguardamos a vossa disponibilidade e interesse em estar com este grupo, pelo que pedimos
que enviem a vossa inscrição desde já, para o mail Ingrid Florido
(promocao.marketing@cvrlisboa.com) ou o da CVR: CVR LISBOA: cvrlisboa@cvrlisboa.com.

Desejamos um Bom Fim de semana a todos,
Vasco d’Avillez
Presidente da Direcção

Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa
Rua Cândido dos Reis, nº1
2560-312 TORRES VEDRAS PT
Telef: 00 351 261 31 67 24 | 91 9316160
Fax: 00 351 261 31 35 41
www.vinhosdelisboa.com

https://www.facebook.com/oficialvinhosdelisboa
https://twitter.com/VinhosdeLisboa
De: Sofia Roquette - ViniPortugal [mailto:sofia.roquette@viniportugal.pt]
Enviada: quarta-feira, 30 de Abril de 2014 16:06
Para: cvr.lisboa@mail.telepac.pt
Cc: marta.galamba@viniportugal.pt; daniela.macedo@viniportugal.pt
Assunto: RE: Tour Sommelier Quest Reino Unido - 19 a 22 de Maio -

No âmbito do programa promoção da ViniPortugal iremos realizar durante o próximo mês de
Maio o Wines of Portugal Sommelier Quest Reino Unido, evento que consiste em seloeccionar
o melhor sommelier de 2014 Wines of Portugal do mercado do Reino Unido. Este concurso
será dividido em duas fases, fase Tour (a decorrer em Portugal) e a fase teste (a decorrer no
RU). Nesta acção vão ser realizados 3 tours um ao Norte, outro a centro e outro a Norte do
país. Cada tour irá contar com 8 pessoas: 5 sommeliers de referência do mercado do RU (com
melhor classificação na WoP Academy Nivel III), 1 bloger (que irá cobrir toda a visita), 1
embaixador Vinhos de Portugal e uma pessoa da ViniPortugal. Os três embaixadores
convidados serão: Charles Metcalfe a Sul, Sarah Ahmed ao centro e João Pires MS a Norte.
Durante o tour os sommeliers concorrentes deverão conhecer mais profundamente os Vinhos
de Portugal e o seu World of Difference, castas, regiões e singularidades. Estes conhecimentos
serão posteriormente postos à prova durante a fase teste. Nesta segunda fase cada
concorrente deverá fazer uma pequena dissertação sobre as regiões visitadas e incluir vinhos
provados durante tour, focando todos os aspectos apreendidos durante a viagem. O
sommelier que apresentar a melhor dissertação ganha o concurso.
Como parte integrante das regiões do Tour Centro, gostaríamos de saber se estariam
interessados em receber o grupo na CVR de Lisboa para uma prova genérica seguida de
almoço. A visita seria no próximo dia 19 de Maio com chegada pelas 12h15 e partida pelas
15h30. Pedimos que sejam apresentados no máximo deverão estar 10 empresas com 4 vinhos
cada uma, disponíveis no mercado e que se destinem exclusivamente ao canal ON TRADE do
RU. Informo ainda que as empresas: Quinta da Chocapalha, Lisbon Family Estates e os Baga
Friends são já parte integrante deste tour. Quem irá acompanhar esta visita será a Daniela
Macedo, responsável pelas Salas de Prova ViniPortugal.
Para que a dinâmica da seja perfeita seria muito importante disponibilizar a seguinte
informação aos convidados:
•
Nome da pessoa que representará a empresa na visita e contato telefónico;
•
Indicação dos vinhos que estarão presentes na prova, numa pequena lista juntamente
com a ficha técnica, preço e importador no RU.
Aguardamos a vossa disponibilidade e interesse em estar com o grupo, pelo que pedimos que
enviem a resposta até dia 12 de Maio.
Caso surja alguma dúvida não hesitem em contactar. Pedia que assim que tenham informação
sobre os AE´s a estarem presentes me envie.

Em anexo envio um documento com uma breve descrição dos convidados, perfil, contactos e
restrições alimentares.
Agradecemos desde já a vossa atenção.
Melhores cumprimentos,

