Rótulos personalizados Porto Ferreira em exclusivo na plataforma

VINHOEMCASA.COM DÁ NOME À PARTILHA NESTE NATAL
Press Release 14/12/2020 – A plataforma vinhoemcasa.com disponibiliza em exclusivo neste
Natal a personalização de rótulos no Vinho do Porto Ferreira Tawny, substituindo ‘Ferreira’
pelo nome ou apelido pretendido. Para oferecer ou partilhar com a família, amigos ou
personalizar o Vinho do Porto lá de casa, esta campanha está disponível até dia 23 de
dezembro.
Um Natal especial merece um Vinho do Porto único: o seu! Para um toque personalizado da
sua garrafeira pessoal ou para uma oferta verdadeiramente autêntica, as garrafas
personalizadas de Porto Ferreira Tawny são acompanhadas de uma embalagem individual
alusiva a esta época festiva. Com venda exclusiva em vinhoemcasa.com e à distância de
apenas um clique, esta é uma solução prática, rápida e fácil de usar, permitindo adquirir uma
lembrança única para aqueles que nos são próximos sem sair de casa.
Numa altura em que as celebrações e encontros com família e amigos se reinventam, todos
procuramos presentes com significado. O Vinho do Porto é já um clássico do Natal, mas um
presente personalizado, de uma marca centenária e genuinamente portuguesa, terá ainda mais
impacto junto de quem o receber.
Lançado em abril, o site vinhoemcasa.com tem uma vasta seleção de referências das principais
regiões vitivinícolas nacionais, desde os Vinhos Verdes ao Alentejo, passando pelo Douro, Dão
e Lisboa, incluindo o aclamado Vinho do Porto e ainda uma seleção de bebidas espirituosas.
Para dar resposta à época festiva, no site é possível encontrar também um leque de sugestões
de presentes, como packs e formatos especiais de Natal.
É certo que comprar produtos portugueses faz mais sentido do que nunca, mas para os que já
não aguentam as saudades de partir para outras paragens o vinhoemcasa.com tem solução:
uma viagem por uma seleção de vinhos de Espanha, Nova Zelândia, Chile e Argentina das
conceituadas marcas LAN, Framingham, Los Boldos e Finca Flichman.
O site vinhoemcasa.com é uma alternativa segura para fazer compras de Natal, com a garantia
de que a gestão e a entrega das encomendas ao domicílio serão feitas em conformidade com
as normas de segurança e de acordo com as indicações da Direção-Geral de Saúde.

Porto Ferreira Tawny
PVP recomendado*: €5.99
*indicativo e não vinculativo

Para mais informações, por favor contate:
Lift Consulting – Susana Lourenço
Mail: susana.lourenco@lift.com.pt
Tel: +351 914 409 595
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