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V aktuální složité situaci 
je zdraví a hygiena po-
chopitelně na prvním 

místě. Společnost Luigi Bor-
mioli proto představila unikátní 
projekt na podporu tuzemských 
vinařů a organizátorů velkých 
akcí spojených s vínem. Zajis-
tit optimální hygienu sklenic 
na akcích a při degustacích v tra-
dičních vinných sklípcích není 
vždy zcela jednoduché. Sklárna 
Luigi Bormioli se správně do-
mnívá, že zajištění stoprocentní 
hygieny bude jedním z klíčo-
vých momentů v rozhodování 
návštěvníků o účasti na akcích 
či ochotě turistů navštěvovat 
vinné sklípky, degustovat v nich 
a vybírat a nakupovat vína pří-
mo od vinařů.

Vinařům a organizátorům akcí 
tak společnost Luigi Bormio-
li až do konce srpna přináší 
ojedinělou nabídku v podobě 
špičkových sklenic z řady In-
tenso o objemu 350 ml s exklu-
zivním poměrem kvality a ceny. 
Za akční cenu 60 Kč si tak již 
nyní mohou vinaři nebo organi-
zátoři připravovaných letních 
akcí objednávat tyto sklenice 
do svých vinařských sklepů 
nebo festivalových stánků 
a barů. Degustační sklenice 
za tuto výhodnou cenu mo-
hou být využívány jednorá-
zově při ochutnávkách vín, 
vinaři mohou sklenku zahr-
nout do ceny degustace či obda-
rovat každého ze svých zákazní-
ků, a především jim tím zajistit 

maximální bezpečí z hlediska 
hygieny v podobě zaručeně čis-
tého degustačního skla pro kaž-
dého z nich. Svou velmi kvalitní 
soukromou sklenku pak může 
mít díky této nabídce i každý 
účastník vinných akcí. A to, že 
si milovníci vína odnesou domu 
sklenice Intenso, pak zvýší i ra-
dost z degustovaných vín u nich 
doma. O kvalitě těchto sklenic 
a jejich vhodnosti pro tuzemská 
vína hovoří i fakt, že je stan-
dardně pro degustace využívá 
řada špičkových vinařství napříč 
všemi podoblastmi. 

Společnost Luigi Bormioli tím-
to krokem přispívá k překonáné 
aktuální nepříznivé situace atrak-
tivní cenou špičkových vinných 
sklenic a nabízí vinařům a organi-
zátorům akcí pomocnou ruku pro 
bezpečný průběh jejich degustací. 
Více na www.bormioliluigi.cz.

Luigi Bormioli podporuje 
hygienický a bezpečný průběh 
degustací exkluzivní nabídkou skla
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