
A Champagne Drappier exkluzív bemutató eseményén hazánk vezető sommelier-ei vettek részt 
egy csodálatos helyszínen a város felett. (Solid Budapest Bar, a Michelin csillagos Salt felett) 

A 2021-es Budapest Borfesztivál egyik legnagyobb és legnyüzsgőbb standján mutattuk be
megújult portfóliónkat és arculatunkat a széles közönségnek. A standunknál egyedi, céges üzleti 
kóstolót és VIP születésnapi rendezvényt is sikerre vittünk.

A MITISZOL? a minoségi idotöltés záloga

Kontakt

• Borszakértőnk Magyarország legkiválóbb organikus és natúr bor szakértője.

• Óriás választékkal rendelkezünk. Több száz tétel közül tud választani, akár a belépő kategóriát, akár a luxus márkákat keresi. 

• Egyedi, több lépcsős csomagajánlatokat dolgozunk ki, hogy árban megtalálja az Önnek megfelelőt.

• Kiváló kapcsolataink vannak magyar és külföldi borászokkal,  részvételük is lehetséges a kóstolón.

• Professzionális eszközparkunk biztosítja a minőségi élményt, kiváló poharakat, jégvödröket, minőségi felszerelést hozunk.

• A kóstolókat magyar, angol és francia nyelven is tudjuk biztosítani.

• Teljesen az Ön egyedi elképzeléseire szabva alkotjuk meg a tételsort és a programot.

MITISZOL? – Az vagy, amit megiszol!
www.mitiszol.hu
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Takács Emőke
Telefon: +36 (20) 356-9242
e-mail:  takacs.emoke@chefmarket.hu 

Organikus borok & pezsgők 

Az vagy amit megiszol!

by Chef Market

A MITISZOL? a hazai és külföldi organikus borok és pezsgők nagykövete. Választékunkban 
egyedülálló módon csak fenntartható pincészetek kiváló borait és pezsgőit képviseli.
Mi megmutatjuk a tiszta bor igazi élményét!

Te tudod, mit iszol?

Borkóstolóval támogatjuk üzleti rendezvényeit, partnertalálkozóit! Számtalan, egyedi megállapodáson 
alapuló alternatívát kínálunk a minőségi idő eltöltésére, amennyiben 

• kisebb ügyféltalálkozóról, vagy akár nagyobb üzleti rendezvényről,

• workshopról, csapatépítő tréningről, céges party-ról, vagy 

• külföldi partnerei vendéglátásáról szeretne gondoskodni.

Összehozzuk az embereket a boron keresztül!

AKTUÁLIS: A 2021-es Karácsonyi szezonra még vállaljuk borkóstolók
lebonyolítását irodájában, vagy külsős helyszínen. Lepje meg kollégáit valami újjal, programunk 
beilleszthető bármilyen ünneplésbe! (45-90 perces időtartam)

MITISZOL? borkóstoló (10-30 fő)

6-9 kiváló organikus tételből álló bor- és pezsgősor kóstolása

• az Ön által szervezett alkalomhoz és vendégei ízléséhez illeszkedő tételek ajánlása borszakértőnktől 

• professzionális kóstoltatás lebonyolítása irodaházban, vagy külsős helyszínre kitelepülve 

• borkorcsolya ajánlatok a kóstolás mellé (prémium sajtok, sonkák, olíva) 

• időtartam: a tételek számától függően kb. 45-90 perc

• kóstoltatási mennyiség: 1 palack bor/pezsgő kb. 10 fő kóstolását fedezi

Specialista borlelőhelyként 2006 óta foglalkozunk természethű borok népszerűsítésével és 
forgalmazásával. Eltökélten hiszünk benne, hogy az igazán jó bor - melyhez nincs semmi hozzáadva 
és nincs belőle semmi elvéve – közelebb hozza az embereket. 

Éppen ezért tapasztalatunk van a kóstoló rendezvények lebonyolításában:

A MITISZOL? BORgia üzleti kóstolóján éttermek vezetői kóstolták meg organikus borválasztékunk 
alap tételeit. Fontos küldetésünk, hogy minél több fenntartható tétellel találkozzanak a borszeretők 
az éttermekben is.

Miért a MITISZOL?
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