
HVORFOR DU SKAL VÆRE MED?
Riesling Week giver dig mulighed for at promovere din 
virksomhed og dine rieslingvine samt andre tyske vine  
i en periode med masser af rieslingfokus. Som deltager 
bliver du en del af Wines of Germany’s samlede kom
munikationsindsats, der blandt andet inkluderer  
influencere, pressemeddelelser, Facebook og Instagram, 
onlineannoncering i nationale medier og meget mere.  
Du får også en pakke med Riesling Week gadgets og  
et digitalt toolkit, som du kan bruge på dine kanaler. 

HVORDAN DELTAGER DU?
Alle initiativer, store som små, er velkomne under  
Riesling Week 2020, du bestemmer helt selv, hvad  
der passer bedst for din virksomhed. Du kan  
eksempelvis afholde en smagning af tysk vin for  
dine kunder, samarbejde med restauranter og vinbarer, 
lave særlige events eller få besøg af tyske producenter.  
Vi giver gerne tips til, hvordan du kan være med,  
og du får også et par tips med her. Alle aktiviteter  
bliver præsenteret på www.rieslingweek.dk

Brug en forlænget uge med os og 
resten af Danmarks vinentusiaster i 
rieslingens tegn for at kaste lys over 
tysk vins store stjerne og få nye og 
flere kunder ind ad døren.

Wines of Germany sprudler af 
begejstring, og vi vil så gerne  
sikre, at riesling er på alle vin
elskeres læber – men vi kan  
ikke gøre det uden dig!

4.-13. SEPTEMBER 2020

TILMELD DIG HER
http://www.askallo.com/w6n0t2y9/survey.html
 
Du kan finde yderligere information om  
deltagelse i og promovering af dine initiativer  
i forbindelse med Riesling Week 2020 på  
www.winesofgermany.dk. 

Du er også mere end velkommen til at  
kontakte os. Skriv til Tina Baungaard-Jensen 
på tina@bybaungaard.com eller ring på  
telefon 41 28 10 01.
 
Vi glæder os til endnu en fantastisk  
Riesling Week. Ses vi?

Vinhilsner
Wines of Germany

Skal du være 
med i årets 
Riesling Week? 
D A N M A R K S  S T Ø R S T E  
H Y L D E S T  T I L  T Y S K  R I E S L I N G
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 – hvordan kan du være med?
R I E S L I N G  W E E K  I D É B A N K

DINNER 
Samarbejd med restauranter 

om en Wine Makers  
Dinner eller andre events

VINSMAGNING
Afhold en vinsmagning 

med riesling og andre 
tyske vine

KONKURRENCE 
Lad dine gæster deltage i den store  
Riesling Week-konkurrence om et  
ophold hos Small Danish Hotels.  
Vi leverer konkurrencemateriale

KAMPAGNEPRIS 
Tilbyd særlige kampagnepriser  
på tysk vin

INVITER
Inviter en af dine tyske 
producenter til Danmark 
under Riesling Week

POP-UP VINBAR
Etabler en pop-up vinbar 

med tysk vin

VIDEO
Lav små videoer til de sociale medier, hvor du 
præsenterer tyske vine i dit sortiment og de vinre
gioner, som de kommer fra. Inviter dine kunder til 
at komme ned i butikken for at smage vinen, der 
kan købes til særpris.

DIN SÆRLIGE IDÉ
Din særlige riesling-idé


