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HUR ANMÄLER JAG MIG?

Arbetet med Riesling Week startar i mars och pågår sedan löpande under våren. Ju 
förr ni anmäler er desto mer tid har vi till att uppmärksamma er mot restaurangerna, 
så anmäl er gärna så snart som möjligt – dock senast den 26 april. 

Ni anmäler er via mail till info@winesofgermany.se där ni uppger vem ni vill ska stå 
som kontaktperson för restaurangerna. Ange också om ni vill ställa ut på vår 
pressträff den 28 maj, där vi lanserar veckan.

Vi uppmanar alla importörer som deltar att ta egna initiativ kring Riesling Week, 
rekrytera gärna de restauranger som ni vanligtvis arbetar med och skapa gärna nya 
initiativ och idéer tillsammans. Oavsett vad ni vill hitta på står vi redo att 
marknadsföra det i våra kanaler och i vårt PR-arbete.  

Har ni andra idéer för hur ni vill vara med och uppmärksamma Riesling Week i 
Sverige eller frågor, tveka inte att höra av er till Wines of Germany på: 
info@winesofgermany.se. 

Vi ser fram emot att höra från er!

Vänliga hälsningar,

Wines of Germany Sverige

Synlighet mot restauranger som deltar i Riesling Week. Vi skickar ut en 
lista över alla importörer som erbjuder rabatter under veckan. 

Ni har möjlighet att beställa Riesling Week promotionmaterial, så som 
stickers, bottle tags, tygpåsar, gnugggisar, vinöppnare och broschyrer 
helt gratis. 

Alla importörer som deltar i Riesling Week får dessutom möjlighet att 
ställa ut sina tyska viner på vår pressträff inför veckan, där vi bjuder in
journalister och sommelierer från Riesling Week-restaurangerna. 
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Det är återigen dags att rikta lite extra ljus på tysk riesling, detta gör vi 
under Riesling Week den 10–16 juni. 

Wines of Germany kommer tillsammans med restauranger och vinbarer i 
hela Sverige att skapa en vecka med fullt fokus på tysk riesling.

Syftet med Riesling Week är att uppmärksamma tysk riesling och låta 
svenskarna bekanta sig med vinet, både i kombination med sött och salt. 
Riesling är mångsidig och detta tycker vi att svenskarna ska känna till. Det 

är också ett härligt vin att servera i juni när sommaren smyger på.

VARFÖR SKA NI VARA MED?

Riesling Week ger er möjlighet och tillfälle att marknadsföra ert företag och era viner 
samt ger er en chans att öka försäljningen av ert tyska sortiment. Wines of Germany 
arbetar aktivt med att rekrytera restauranger till Riesling Week och ger er på så sätt 
möjlighet att nå en ny kundkrets. Det skapar också en plattform för er att lyfta fram 
egna initiativ tillsammans med era existerande kunder, exempelvis genom en 
winemakers dinner på en av era partnerrestauranger eller en vinprovning mot 
konsumenter. 

Wines of Germany i Sverige består av två PR-konsulter med lång erfaren inom mat 
och dryck – som effektivt kan nå ut med Riesling Weeks budskap i båda egna kanaler 
och press. Vi lägger stora resurser på PR och mediebearbetning både innan och under 
Riesling Week och skapar intresse och uppmärksamhet genom kreativa 
kommunikationsinsatser

HUR KAN DU DELTA?

Att vara med i Riesling Week kostar ingenting. Det enda ni behöver göra är att erbjuda 
rabatter på utvalda tyska rieslingviner under perioden inför veckan. Ni bestämmer 
själva hur många viner och till vilken slags rabatt. Över 500 restauranger i Sverige blir 
kontaktade med information om Riesling Week och när de anmäler sig får de en lista 
över vilka importörer som erbjuder rabatter. Eventuella beställningar av viner sker 
sedan direkt mellan er och restaurangerna.

Vill ni stå med på den listan? Kontakta oss senast den 26 april. 

VAD FÅR DU?


