Villa Sandahls nyhetsbrev nr 9
Nu är vi på G !

Våra olika sorter

Köpa vårt vin

Vår värld har blivit ännu mer fantastisk sen förra nyhetsbrevet ...

Våra viner har varit mycket bra men
har nu blivit helt magnifika ...

Och våra försäljningskanaler har
byggts ut drastiskt ...

Sverige privat
Vårt importbolag Sandahl
International AB handlar med våra
viner under handelsnamnet
BonaVite. Vi kommer att bygga ut
verksamheten över Europa och
kanske hela världen.

Familjefirman Sandahlsbolagen i
Värnamo är en stor transportör åt
Schenker i Sverige. Schenker har
ett rikstäckande nätverk av
paketdistribution och har nu börjat
med vindistribution.

2010
Årgången 2010 var första gången vi
producerade våra viner i det
ultramoderna vineriet Bazaltbor.
Dessa Rieslingviner är återigen
mycket bättre än något vi tidigare
gjort, och av internationell mycket
hög klass. Recept (som Systembolaget av alkoholpolitiska skäl döpt
om till Accept) är tillgängligt nu,
medan The Stamp behöver lagras
och kommer att introduceras senare.

2008

För uppstickare som vi, har
Systembolaget dramatiskt
förbättrat sin service.
• Alla kan beställa vinerna från
deras hemsida över Internet.
• Efter några dagar finns produkterna att hämta i valfri butik.
• Vi kan leverera vår viner i
6-pack, så att frakten blir rimlig.

Dessa viner är
Rieslingviner som
mognat fantastisk
bra i butelj och är
också nu tillgängliga på
systembolaget.
Silver Line är
lättsamt och Golden Line något
stramare och elegantare.
Det finns också en Urvalslåda med 2
viner av vardera av ovanstående.

Gå till Systembolagets hemsida
och bara skriv 'Sandahl' i
sökfältet. Eller klicka på denna
direktlänk till vår lansering. Klicka
sedan på
-symbolen och
beställ vinet. Efter några dagar får
du ett SMS och kan hämta
vinerna i din favoritbutik.

Sverige krögare
Vi tror att Svenska restauranggäster kan uppskatta våra viner
lika väl som topprestaurangernas gäster i Budapest.
Kontakta Christer Sandahl på
BonaVite för priser och villkor.
+46 733 736128,
christer@sandahl.com

Budapest
Ska du kanske resa till Ungern
eller Budapest i sommar? Trettio
av de allra bästa restaurangerna
har våra viner. Hämta vår
Googlekarta genom att klicka på
denna direktlänk.
På denna kartan finns också
många vinbutiker som säljer våra
viner.

Mer information
Gå till www.villasandahl.com för
utförligare information om oss.

PS: Om du hellre önskar få nyhetsbrevet till din privata E -postadress, så bara sänd mig denna med vändande E -post.
Om du inte alls önskar några nyhetsblad, så anmäl detta med E -post, så plockar jag genast bort din E -postadress.
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