Vážení vinaři,
v rámci naší dlouhodobé snahy vrátit městu Brnu statut metropole vinařské Moravy, každoročně
organizujeme akce s cílem zvýšit prestiž města mezi znalci i milovníky vína z celé republiky. Jednou z
našich akcí je zimní Víno z blízka. Zveme vás na jeho konání i letos.

Připravili jsme nový formát, odstranili některá úskalí a zavedli inovace.
Našim cílem je:
1. Zvýšení atraktivity a dostupnosti pro návštěvníky
 Festival jsme omezili na jeden den
 Degustační část je v sálech, Královské kapli, Hranolové věži a galeriích hradu Špilberk
(vytápěné prostory)
2. Zjednodušení organizace pro účastníky, pořadatele i vinaře
 Vinaři obsluhují svoje degustační stanoviště od 10:30 do 17:00
 Prodej a výdej vín je soustředěn do objektu Nadace Partnerství v podhradí, plně v režii
pořadatele
3. Podpora vyššího prodeje vín přímo na akci – objednávky a prodej přes mobil
 Úpravou času a přenesením degustací z restaurací a vináren do výstavních prostor očekáváme
snížení množství rozlitého vína
 Objednávky vín jsou možné v mobilu přímo od degustačních stolů v on-line e-shopu s
možností platby mobilním bankovnictvím nebo na terminálu platební kartou. Vše přes wifi,
bez nutnosti datového připojení, konzervativnější zákazníci budou mít možnost papírových
objednávek a platby cash
 Službu balení, výdeje a distribuce zajišťuje centrálně pořadatel v den konání akce a následující
neděli

K účasti na festivalu tímto zveme pouze 16 vybraných vinařství tak, abychom zabezpečili
reprezentativní zastoupení všech vinařských podoblastí.

Požadavky na vinaře:








Vyplnění přihlášky on-line do pondělí 2.10.2017, přihlašovací formulář zde
Nahlášení 6-10 (doporučujeme 8) vín k degustaci i k prodeji mailem
Navezení všech vín k prodeji po 4 kartonech na centrální prodejní místo Údolní 33, od pátku
1.12. do soboty 2.12. do 9:30
Navezení vín k degustaci (po 1 kartonu) na stanoviště na hradě Špilberku, v sobotu od 9:00
do 10:00 (+ nádoby na led, vývrtky, propagační předměty, rollupy). V průměru by mělo být
v degustacích rozlito asi 20 lahví na vinařství
Obsluha degustačního stanoviště od 10:30 do 17:00
Převzetí neprodaných vín po 18:00 na centrálním prodejním místě Údolní 33 (pod
Špilberkem)
Úhrada 10% marže z prodaných vín na krytí nákladů s prodejem. Převod tržeb za prodané
víno proběhne následně fakturačně.

Jak budou probíhat objednávky, prodej a distribuce vín:
-

V e-shopu pro mobilní telefony zákazník uvidí přehled vinařů, rozkliknutím jednoho se
dostává na seznam jeho vín
U každého vína je název, ročník, charakteristika: c,k,m,alk., cena a aktuální stav zásob na
centrálním skladě
Zákazník plní vína do košíku. Pokud se krátí skladová zásoba, musí provést průběžnou platbu

-

-

Platba je možná mobilním bankovnictvím nebo platební kartou na 2 terminálech. Jeden je
přímo na hradě, druhý na centrálním nákupním místě. Až do chvíle provedení platby jsou
vína k dispozici jiným zájemcům.
Jeden zákazník může udělat více průběžných nákupů. Před provedením platby může vína
z košíku vracet, ta se hned objevují ve stavu dostupných zásob.
Data z provedených prodejů se převádí na faktury a dle nich jsou vína balena k výdeji na
centrálním prodejním místě
Zákazník při platbě zadává volbu převzetí nákupu osobně na místě nebo požadavku doručení
vín na udanou adresu do 24 hodin (zabezpečuje pořadatel)
Uzávěrka pro provedení plateb je v sobotu v 18.00
Po 18.00 si můžou vinaři převzít neprodaná vína
Distribuce rozvozem je prováděna průběžně v sobotu a v neděli, na místo a v čase dle
domluvy s klientem (zajišťuje pořadatel)

Včasné přihlášení je výhodou. Uzávěrka přihlášek je 2. 10. 2017.
Všechny vaše dotazy rádi zodpovíme.
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