
 

 CASO JÁ TENHA ENVIADO AMOSTRAS DE ROSÉ 2007 IGNORE ESTA MENSAGEM 
  

  

Exmos Senhores 

  

A Wine Passion - Paixão pelo Vinho, como sabem é uma revista mensal, bilingue e internacional. Por isso mesmo temos 
de fechar as nossas edições com o mínimo de 3 semanas de antecedência, efectuando as provas regulares e temáticas 
com o mínimo de 1 mes de antecedência. 

    

Em breve iniciaremos as provas temáticas de rosés 2007. Estas provas irão decorrendo em 30 vinhos por sessão 
durante os próximos 2 meses  (Maio e Junho). 
   

Nas provas regulares mensais esperamos receber igualmente os vossos vinhos tintos e brancos colheita, reservas, 
espumantes, generosos... todos os vinhos têm lugar nas provas regulares! Poderão enviar todos os vinhos de uma só vez 
e nós vamos incluindo mensalmente nas provas, fundamental será enviar as novidades sempre que as tenham. 

  

Este é um serviço gratuito que prestamos ao sector, está à V/ disposição um canal de promoção dos vossos vinhos e 
marcas com os consumidores. Contamos com a V/ atenção e regular participação. 

  

Para o envio de amostras deverão: 

• enviar 2 garrafas de cada vinho (a 2ª garrafa será usada para efeitos de fotografia e para repetição de prova em 
caso de necessidade);  

• se possível, juntar um rótulo;  

• enviar a ficha técnica com indicação de nome do enólogo e preço recomendado de venda ao público ou, 
preferencialmente a nossa ficha de inscrição em prova (em anexo);  

• ser enviadas para: Wine Passion, Rua Santo Ildefonso, 362 1º Esq, 4000-466 Porto.  

  

Sempre que o painel tenha dúvidas relativamente à nota a atribuir, ou seja detectado um defeito, solicitaremos novas 
amostras para nova prova. Se eventualmente o problema subsistir entraremos em contacto para reportar a situação 
detectada.  

 

 

Agradecendo a atenção para o exposto,  

Com os melhores cumprimentos, 
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