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HUR GÅR DET TILL?

Hur ni väljer att uppmärksamma Riesling Week är helt upp till er. Vill ni hålla 
vinprovningar? Skapa en meny kring vinet? Ha någon extra tysk riesling på 
glaslistan? Ni bestämmer själva utifrån vad som passar er restaurang bäst. 

Oavsett vad ni väljer att hitta på står vi redo att marknadsföra era initiativ i våra egna 
kanaler samt genom våra mediesamarbeten. Det finns alltså specifika inga krav för 
att få delta i Riesling Week! 

Vi hoppas att ni vill vara med och fira Riesling Week tillsammans med oss. Om ni har 
frågor eller vill veta mer, tveka inte att höra av er till Wines of Germany på: 
info@winesofgermany.se. 

Anmälan stänger den 17 maj. Samtliga restauranger presenteras vid ett pressmöte 
den 28 maj där vi lanserar Riesling Week 2019.

Vi ser fram emot att höra från er!

Vänliga hälsningar,

Wines of Germany Sverige

Riesling Week AW
Riesling- och matkombo
Några extra riesling på glas
En extra framsida på vinlistan med exklusiva viner äldre årgångar
Vinpaket enbart med riesling
Vinprovning
Winemakers dinner
En speciellt framtagen Riesling Week-meny 

•

•

•

RIESLING WEEK 2019

10-16 Juni

NY

2019
WINES OF GERMANY

2019
WINES OF GERMANY

2019

NY

2019

Utöver detta togs många andra typer av initiativ – ni bestämmer själva och 
möjligheterna är många! 

Wines of Germany lägger stora resurser på kommunikation både innan och under 
Riesling Week samt skapar intresse och uppmärksamhet genom kreativa 
kommunikationsinsatser. I år har vi ett samarbete med både Expressens Allt om Vin 
och Star Wine List, där er restaurang och ert initiativ kommer att synas. 

Ni får även synlighet på Riesling Weeks kampanjsida samt i våra sociala kanaler som 
når en vinälskande målgrupp. Vi skickar dessutom ut en ”verktygslåda” med material 
som ni kan använda er av under veckan. 

Utöver detta erbjuder ett flertal importörer rabatter på utvalda rieslingviner inför 
veckan, alla anmälda restauranger får en lista över importörerna som är med. 

Det finns dock inget krav på att köpa in någonting, ni kan självklart använda det vin ni 
redan har!

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.

VEM ÄR DU?

Är du krögare, restaurangchef eller sommelier uppmanar vi dig och din restaurang att 
delta i 2019 års Riesling Week. Förra året slog vi rekord med över 50 restauranger 
och vinbarer i hela landet, som på olika sätt var med och firade veckan. I år vill vi 
såklart bli ännu fler! 

VARFÖR SKA NI VARA MED?

Riesling Week Riesling Week ger er möjlighet och tillfälle att marknadsföra er 
restaurang och erbjuda någonting nytt och spännande till era gäster. 

Exempel på initiativ från Riesling Week 2018 var bland annat:

•

•
•

•
•


