Prisoplæg

T EMAER

VI N U M BONUMS S E R V I C E YDELSER

PRISEN
INKL . MOMS

VINSMAGNING

GRUNDPRIS

Tysk vin på et øjeblik
Det ukendte rødvinsland
Riesling fra 3 tyske regioner
Tre tyske vindistrikter
Vertikalsmagning
Med flere

Ordet vinsmagning forklarer næsten sig selv. Her er
det vinen, der er i centrum. Den vil være bakket op
med lidt teoretisk viden, så du bedre forstår vinens
smag og samtidig vil du få noget at hænge
vinindtrykkene op på.
Selve vinmenuen skal aftales i de enkelte tilfælde, men
normalt får jeg frie hænder.
Prisen kan være lidt højere end for et vinforedrag på
grund af, at der skal bruges flere råmaterialer. Indhent
et skriftligt tilbud.

E MNER

VINFOREDRAG

1500 kroner.
Plus ...
•
Vin
•
Papir mv.
•
Brød
•
Glas
•
Mad
•
Transport
•
Evt.

GRUNDPRIS

Dette er næsten også selvforklarende. Her er det den
teoretiske viden der er i centrum opblødt med et par
gode vinoplevelser.
Emnet for foredraget er frit, men er der specielle
emner, vil der være en større forberedelses tid og
dermed også et højere grundgebyr.

1500 kroner.
Plus ...
•
Vin, brød
•
Lokalet
•
Papir mv.
•
Evt.

S ERVICE YDELSER

VINTJENER

Kort vinintroduktion
Vintjener for en aften
Vin vælger
Vin indkøber

En vintjener kan bruges til alt fra en kort introduktion af
middagens vine i starten af aftenen, til at gå rundt ved
bordene for at skabe lidt eksklusiv hygge. Dette vil
typisk være brugbart når de har brugt lidt ekstra på
vinene.
Der ud over vil jeg kunne bruges til at udvælge vine til
maden, så de hermed er perfekt afstemt . Levering af
vinene kan jeg også stå for, da jeg har en stor
berøringsflade indenfor branchen. Dermed vil jeg også
have mulighed for at skaffe vinene til gode priser.

GRUNDPRIS

VURDERINGENS INDHOLD

VINVURDERER

Grundkurset
Mad og vin
Hvordan vurderes en vin ?
Den gamle vinverden
De store røde
Med flere

Vinens stand
Sidder proppen korrekt
Etikettens stand
Er den dyr eller billig ?
Hvor kommer den fra ?
Er det en god årgang ?
Kan vinen byttes ?

VEND
På bagsiden er der lidt mere dybdegående gennemgang af ovenstående punkter.

Vinum-Bonum.dk
v/ Per W. Stryger
Bosager 7
DK-6400 Sønderborg
Telefon: +45 74 43 53 52
Mobil: +45 30 29 99 77
E-post: vinumbonum@stofanet.dk

Mange mennesker løber ind i problemer efter et
jubilæum eller en rund fødselsdag. Hvor lang tid kan
denne vin ligge, er det en dyr vin, hvad er det for en
vin og mange flere spørgsmål.
Jeg vil komme for at besigtige vinene for at se deres
stand, hvor de ligger og for at skrive en liste.
Her efter vil de modtage en “rapport”, hvor der står
alt fra slottet, distriktet, årgangen, levetiden for den
enkelte vin, men også, hvem de har fået den af (hvis
dette oplyses). Ville det ikke være sjovt at kunne ringe
til sin giver og sige “Nu nyder vi den vin du gav mig
ved min 25 års jubilæum?”

EPIGLOG
Som sagt er mit firma grundlagt på mere end 20 års
vininteresse med speciale indenfor tyske kvalitetsvine.

500 kroner.
Plus ...
•
Transport
•
Timer
•
Vinene
•
Fortæring
•
Evt.

GRUNDPRIS
500 kroner
Plus ...
•
Transport
•
Timer
•
Papir mv.
•
Evt

VEND

På bagsiden
har jeg skrevet
et cirka beløb
Igennem de mere end 20 år har jeg berørt næsten hele for hver service
verden og tager med glæde en ny udfordring op.
ydelse.
Lad os i fællesskab finde en gensidig god løsning.
- God vin smager bare bedre!

Ring og få et
tilbud !

Prisoplæg

PRISPOLITIK
I alle fire tilfælde, skal grundprisen
indbetales ved accept af tilbudet, som
depositum. Dette beløb vil blive fratrukket tilbudsprisen, ved den endelige
betaling.
Den endelige betaling skal være Vinum Bonum i hænde senest 1 arbejdsuge før aftale datoen. Grundprisen vil
gå tabt, hvis vores aftale aflyses/
udsættes med under 7 dages varsel.
Ekstra flasker bliver afregnet som hele
flasker og med forretningspris minus
10%.
Det endelige antal kursister opgives
senest 1 arbejdsuge før aftalte dato.
Ligeledes betales restbeløbet ind på
VBs konto. Sker dette ikke, vil tilmeldingsbeløbet gå tabt.

T ILBEHØR
Glas til smagning ......................... Kr. 5,Brød til smagning ....................... Kr. 10,Let oste eller pølsebord .... Kr. 60/70,Frisk fra havet ......................... Kr. 100,Alle varerne kommer fra gode lokale
specialbutikker, der samarbejder med
Vinum Bonum. Se den detaljerede
”Tilbehør liste”.

VINTJENER

Det skal oplyses at jeg ikke er en sommelier, men har en sund indstilling til
vin og, hvad den burde koste. Altså
vin- og mad- oplevelser til rimelige
penge.
Du vil få en totaloplevelse af mad, vin
og god behandling i deres behagelige
omgivelser. Hermed vil maden blive en
uforglemmelig oplevelse.
Velbekomme!

TRANSPORT
Alle afstande udregnes på Kraks
hjemmeside og færgeforbindelser er
ikke medregnet. I disse tilfælde skal
der laves en specielaftale.
Køre penge er inklusiv moms og timeaflønning.
Hvis kunden henter og bringer VBs
ansatte skal der kun betales halv timeløn.
1,50 kr./kilometer; Timeløn 200 kr./
time.

VINSMAGNING
En typisk vinsmagning koster fra 175 kr./kursist inklusiv moms.
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•Transport
Materiale
så
som
kopier,
brochure,
foldere
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transport.
Inklusivvenstre
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der
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•24 kursister.
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V
NTJEN
ER
Et Itypisk
middagsarrangement
vil komme til at koste fra1000 kroner
inklusiv
Et
typiskmoms.,
middagsarrangement
men plus grundbeløbet
vil komme til at koste fra1000 kroner
inklusiv moms., men plus grundbeløbet
Den er regnet ud på ...
4 timers
Den
er regnet
arbejde
ud f.eks.
på ... Fra klokken 18:00 til 22:00
Transport
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til
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•
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Fra klokken
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kolonne
angående
transport.
•
Transport op til 30 km fra Sønderborg centrum. Se endvidere
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•
Ét gratis måltid varmt mad af en rimelig standart.
•
Evt.
Vinvurderer
En
deres vinsamling vil typisk koste fra 1000 kroner inklusiv
V I vurdering
N V U R D E RafE R
moms.,
men
plus
grundbeløbet
En vurdering af deres
vinsamling vil typisk koste fra 1000 kroner inklusiv
moms., men plus grundbeløbet
Den er regnet ud på ...
2
timers
arbejde
kunden
Den
er regnet
ud hos
på ...
2
timers
arbejde
til
udfærdigelse
•
2 timers arbejde hos kundenaf rapporten
Materialer
til rapporten.
•
2 timers
arbejde til udfærdigelse af rapporten
Transport
op
til 30tilkm
fra Sønderborg. Se endvidere venstre kolonne
•
Materialer
rapporten.
angående
transport.
•
Transport op til 30 km fra Sønderborg. Se endvidere venstre
Evt. kolonne angående transport.
•
Evt.
- God vin smager bare bedre !

