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RIESLING WEEK 2020
Den 4. – 13. september 2020. 

De sidste 10 år har Riesling Week 2020 hvert år samlet vinforhandlere, restauranter, 
vinbarer, supermarkeder med flere i en fælles hyldest til tysk vins store stjerne. I år 
bliver ingen undtagelse, og Wines of Germany sprudler af begejstring over igen i år at 
bringe tysk riesling på alles læber – men vi kan ikke gøre det uden dig!

Derfor skal du også være med!

Riesling Week 2020 er en unik mulighed for at skabe ekstra opmærksomhed omkring 
din virksomhed og byde nye kunder indenfor. Du bliver en del af Riesling Weeks
strategiske kommunikationsindsats, der promoverer dine aktiviteter og din 
virksomhed. Du bliver integreret i Riesling Weeks website www.rieslingweek.dk, der 
samler alle aktiviteter landet over. Det er her alle vinentusiaster kan lade sig inspirere 
og sammensætte deres helt eget program. 

http://www.rieslingweek.dk/
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RIESLING WEEK 2020
Riesling Week promoveres desuden: 

• i trykte medier – landsdækkende såvel som lokale
• på www.winesofgermany.dk
• Wines of Germany Facebook og Instagram
• via influencers
• online annoncering
• pressemeddelelser
• og meget mere

Wines of Germany leverer desuden en pakke til dig med Riesling Week gadgets, som 
du kan anvende under kampagneugen. Derudover sender vi et digitalt toolkit med 
logoer, billeder m.v. som du kan bruge frit på dine egne kanaler. 

http://www.winesofgermany.dk/
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RIESLING WEEK 2020
Store præmier på højkant – for både dig og dine kunder

Som deltager i Riesling Week 2020 har dine kunder mulighed for at deltage i vores 
eksklusive konkurrence om et weekendophold for to hos Small Danish Hotels til en værdi af 
2500 kr. Hotelkæden har over 65 hoteller, herregårde, badehoteller og kroer rundt om i 
Danmark, og man bestemmer selv, hvor man vil nyde en skøn weekend. Wines of Germany 
sørger for at levere konkurrencemateriale til dig, så det eneste du skal gøre er at sikre, at dine 
kunder får muligheden for at være med. 

Du skal dog ikke snydes! Som deltager i Riesling Week 2020 deltager du i konkurrencen om 
en fagrejse til de tyske vinregioner for internationale sommelierer. Rejsen foregår i perioden 
maj til juli 2021. Niveauet er højt, så det skal være en sommelier eller en tjener med stor 
vinkendskab/interesse, som deltager. Temaerne for turen er ikke fastlagt, men der vil være 
nogle spor, man kan fordybe sig i, som f.eks. Organic, Pinot Paradise eller Road to Riesling.



Market Data Xxx, Date, © Wines of Germany, Xxx
4

RIESLING WEEK 2020
Der er ingen udgifter forbundet med turen. Vi dækker fly og ophold, så det er bare at smage 
en masse god vin, suge viden til sig og ikke mindst få en super fed oplevelse i selskab med 
25-30 sommelierer fra blandt andet USA, UK, Norge, Sverige, Polen, Rusland og Canada. 
Det eneste du skal gøre, er at dele dine aktiviteter på Instagram under #rieslingweekDK og 
tagge @tyskvin. Når kampagneugen er slut, kårer Wines of Germany den virksomhed, der 
på bedste og mest kreative vis har delt sin Riesling Week med os. 

Det er kun fantasien, der sætter grænser

Alle initiativer, store som små, er velkomne under Riesling Week 2020. Det er kun 
fantasien, der sætter grænser. Du kan derfor tilpasse dit indhold, så det passer bedst til din 
virksomhed. Herunder har vi listet et par idéer til, hvordan du kan være med, men hvis du 
har andet i tankerne, så hold dig endelig ikke tilbage. 
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RIESLING WEEK 2020
• Lad dine gæster deltage i konkurrence om et ophold hos Small Danish Hotels. 
• Sælg riesling by the glass i kampagneperioden
• Sammensæt en særlig vinmenú med tysk vin
• Afhold en vinsmagning med riesling og andre tyske vine
• Afhold en Wine Makers Dinner eller andre events
• Lad kokken opfinde en særlig dessert eller kage med riesling (pssst - vi har en opskrift på 

en riesling-kage)
• Byd dine gæster velkommen med et glas sekt
• Lav små videoer til de sociale medier, hvor du præsenterer, hvorfor du elsker tysk vin, og 

hvordan tyske vine matcher nordisk mad, livstil mm. 
• Tilbyd særlige kampagnepriser på tysk vin
• Etabler en pop-up vinbar med tysk vin
• Inviter en af dine tyske producenter til Danmark under Riesling Week
• Deltag i en riesling-stafet med flere restauranter (koordineres af Wines of Germany)


