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Arriba la segona col·lecció de
vins “La Sastrería” de Makro
El 2016 Makro va llançar la iniciativa “La Sastrería”, una col·lecció
de vins de marca exclusiva que, a
més de treballar amb vins de qualitat, aposta per un disseny diferenciador a un preu molt competitiu.
Ara presenta la segona col·lecció:
dirigida especialment als clients
HORECA i, aprofundint en la creació de tendències al voltant del
món del vi, Makro ha desenvolupat aquesta segona mostra centrada en la varietat garnatxa, procedent de diverses vinyes d’Espanya
en la recerca de les millors sensacions. Es tracta d’un tipus de raïm
molt reconegut pels experts tant a
nivell nacional com internacional.
“Estem convençuts del potenciar
que té aquest raïm en cada zona de
producció i creiem que el consum
i la demanda creixeran durant els
propers anys”, asseguren fonts de
la companyia. Cada vi ha estat seleccionat de manera exclusiva pel
Comitè de Tast de Makro Espan-

ya. L’estètica és un dels punts forts
d’aquesta nova proposta. Gràcies
a un disseny creatiu i innovador, a
partir de teles estampades que decoren les ampolles, Makro aposta
per una imatge renovada de les
cartes i de les barres dels clients,
cosa que aporta personalitat a
cada negoci.
Aquest segon mostrari de “La
Sastrería” inclou vins d’Aragó, D.O.
Madrid, D.O. Montsant, D.O.Q.
Priorat, D.O.Ca. Rioja i D.O. Cariñena. “El món del vi”, asseguren
des de Makro, “es troba en constant moviment i hem d’estar alerta a les tendències per no perdre
oportunitats. Darrerament els consumidors espanyols beuen menys
però de més qualitat”.
Trobareu els vins de “La Sastrería” al celler dels centres Makro,
on, a més, un sommelier professional us assessorarà i us ajudarà
a confeccionar la carta de vins del
vostre restaurant.
Demà dissabte, 18 de novembre, a les 11:30 hores Ciutadans celebrarà a l’Esfèric de Montjuïc
(pl. Dante - jardins Joan Brossa) l’acte “El turismo en Barcelona: retos y oportunidades”,
on s’analitzaran i es debatran el present i el
futur del sector turístic. Hi participaran Albert
Rivera, Inés Arrimadas, Carina Mejías i professionals del món de l’hostaleria i la restauració.
Si voleu assistir-hi, preguem confirmeu la vostra assistència fent clic aquí.
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INFORMA’T AL GREMI SOBRE TOTES LES ACCIONS QUE S’ESTAN DUENT A TERME PER DEFENSAR LES TERRASSES

