De: promocao.marketing@cvrlisboa.com
Enviada: segunda-feira, 7 de Abril de 2014 11:40
Assunto: FW: PROMOÇÃO SAQ - Quebec - Canadá

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 à
PROMOÇÃO SAQ - Quebec - Canadá.
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: 4 de abril de 2014 18:21
Para: Marketing - ViniPortugal
Assunto: PROMOÇÃO SAQ - Quebec - Canadá

URGENTE

PROMOÇÃO SAQ
Canadá- Quebec – 12 de Outubro a 8 de Novembro 2014
PRAZO DE INSCRIÇÃO: 6ª FEIRA, DIA 14 ABRIL PELAS 15H
Informação Geral
No seguimento do sucesso da promoção na SAQ em 2013, a ViniPortugal vai lançar com a Société des Alcools du Québec (SAQ)
uma Promoção de Vinhos Portugueses nas lojas do monopólio. Este projecto tem como objectivo impulsionar as vendas dos
vinhos portugueses, aumentar a notoriedade da categoria Portugal, incentivar a experimentação de vinhos portugueses e
aumentar a base de consumidores de vinhos portugueses.

Portugal registou em 2013 um incremento de vendas na SAQ de 10,1% (vs. uma média de crescimento da SAQ de 3.4%), atingindo
uma quota de mercado de 5,6%. O crescimento na especialidade foi ainda mais significativo, 13% para Portugal vs. 2.7% para a
média da SAQ. Portugal é o 6º maior fornecedor de vinho da província (2,289 biliões de dólares canadianos), numa província onde
o consumo per capita é claramente superior à média canadiana.

Mecânica da Promoção



Datas da promoção: de 12 de Outubro a 8 de Novembro (4 semanas), após a promoção de Espanha.
Tipo de promoção: Visibilidade e degustação (não será realizada promoção de preço). 200 degustações (2 vinhos por
degustação em sistema rotativo) e 200 displays (vinhos em destaque especial)




Vinhos abrangidos pela promoção: 12 vinhos (8 vinhos lista geral e 4 vinhos lista especialidade)
Condições de participação: Agentes Económicos com vendas na SAQ em 2013 superiores a 100.000 dólares
canadianos



Material de Ponto de Venda: Visibilidade da categoria Portugal sob a marca Wines of Portugal com referência aos 12
vinhos em promoção (posters, suspensões e autocolantes de chão)



Campanha Social Media: os vinhos em promoção serão alvo de destaque no facebook SAQ (300.000 fãs) e na
newsletter SAQ (150.000 endereços)



Revista SAQ Cellier: temática especial sobre Portugal e Espanha no mês de Novembro (lançada no final de Outubro)



Novas listagens SAQ: 5 novas listagens (escolha exclusiva SAQ sem qualquer intervenção da ViniPortugal)

Sessão de Esclarecimentos:
Serão realizadas 2 sessões de esclarecimentos sobre a dinâmica da promoção:


Lisboa, dia 10 de Abril pelas 11h00 na sede da ViniPortugal



Porto, dia 10 de Abril pelas 11h00 no Palácio da Bolsa
Inscrições pelo email marketing@viniportugal.pt mencionando a sessão em que pretendem estar presente, nome da empresa e
pessoa(s) que representará a empresa.

Esclarecimentos: Tânia Branco Oliveira | tania.oliveira@viniportugal.pt | +351 223 323 072 | +351 916 614 835

Link de acesso à Área Reservada: http://www.viniportugal.pt/AreaReservada/DetalhesActividade?id=8ea316ed6d4d-4e8a-8a47-d438a0b04283&cat=

Melhores cumprimentos,

