
RELATIEGESCHENK

GrapeSurprise
Dé wijnproeverij- quiz en spel in één



Het concept

3 ,  4  OF  6

VERSCH I L LENDE

WI JNEN

 Je kunt kiezen voor 3 ,4 of 6

wijnen waarvan de etiketten

verborgen zijn. Elke wijn heeft

een nummer dat correspondeert

met de kaarten van de quiz.

U I T LEG

Je krijgt uitleg over wijn en het

herkennen van kleuren, geuren en

smaken.

In de doos zitten 6 setjes met vragen

incl en een brochure die je helpt de

juiste wijn te raden.  De host

ontvangt een handleiding waar ook

bijpassende hapjes zijn vernmeld

QUIZ

Over elke wijn stellen wij 4

vragen.  De andere 5 

 vragen zijn échte

quizvragen Weet jij ze

allemaal? Op de

achterkant kunnen wij je

bedrijfsvragen toevoegen.



Onderwerpen

Door de quiz te spelen ontdek je meer over de wijnen die je drinkt.

Doordat je de tools van ons hebt ontvangen om de wijnen te kunnen

herkennen heb je geen wijn kennis nodig om de quiz te kunnen spelen.

Je ogen, neus en mond doen het werk!

 

 Elke deelnemer of elk team ontvangt een quiz setje. De spelleider start

met de eerste wijn uit te schenken en dan kan het proeven beginnen!

Let goed op de kleur van de wijn, de geuren die je ruikt en de smaken

die je proeft. Naast de vragen over de specifieke wijn die je drinkt

hebben we ook wijn-weetjes vragen. Deze weetjes geven je meer

inzicht in wijnen en zijn natuurlijk leuk als small talk voor een ander

feestje!

 

Ook kunnen wij vragen toevoegen over jullie bedrijf of zelf bedachten

vragen. Dit noemen wij de Bonus vragen, deze staan op de achterkant

van de vragen kaarten.
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Hier uw eigen vragen

Uw Logo



Uw selectieWI JNEN

Je kunt kiezen of de doos

mousserende, witte, rode 

 rosé, zoete of zelfs

alcoholvrije wijnen bevat.

Wij adviseren u hier graag

in. 

PERSOONL I J K

In elke doos zit ook een

'introductie brief'met meer

informatie, voeg hier een

persoonlijke boodschap voor

uw relaties of personeel aan

toe.

DOOS

De wijnen worden geleverd in

een platte doos met een

sticker van het logo van de

GrapeSurpise en wij kunnen

ook uw logo toevoegen.

VRAGEN

Lever zelf nog vragen aan

die wij toe kunnen voegen

bij elke bonus ronde.



Budget

De GrapeSurpise met 3, 4 of 6 flessen zijn

beschikbaar vanaf 30 euro voor 3 flessen, 40

euro voor 4 flessen en 60 euro voor 6 flessen.  

Personaliseren kan vanaf 100 stuks. Minder dozen

in overleg, wij maken dan een offerte op maat

afhankelijk van uw wensen

Deze prijzen zijn excl. btw

Dit is inclusief:

- Levering op één locatie

- Stickers van uw logo op de doos

- Persoonlijke introductie brief

- Aangepaste vragen kaartjes voor uw bedrijf



Werkwijze
Bedankt voor je aanvraag voor de

GrapeSurpise

Wij sturen je graag een voorbeeld op of komen

de wijnen van tevoren aan je laten proeven

zodat je weet wat er in de doos gaat. 

Na je akkoord gaat met de offerte plannen we

graag een afspraak in om alle details van je

bestelling door te lopen. Hierin zullen we kijken

naar de dozen, persoonlijke vragen, levertijd en

aanbetaling.  Mocht je nog vragen hebben horen

wij het graag!


