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PŘÍŠTĚ/KUPON B&G 3–4/2008

PŘÍŠTĚ
Další číslo B&G vyjde krátce před zahájením veletrhu Víno & Destiláty
a nejen z tohoto důvodu bude z velké části zasvěceno vínu. Kromě tradičních seriálů a rubrik se mj. můžete těšit na rozhovory s našimi vinaři
i reportáže ze zahraničí a představíme si také zajímavé stavby či designové produkty ze světa vína. Dotkneme se i snoubení vín a pokrmů.
Stranou naší pozornosti samozřejmě nezůstanou ani ostatní rubriky.
V květnu, kdy časopis vyjde, by již mělo být o něco jasněji ohledně baru
Cloud 9. Míchat budeme koktejly s lesním ovocem a nezapomeneme ani
na další díl Barové archeologie. Zatímco nyní přinášíme výsledky soutěže
Mistr kávy, příště se zaměříme na klání baristů v disciplínách Latte Art
a Coffee in Good Spirits. V příštím čísle rovněž přineseme předposlední
díl našeho putování po zaniklých pivovarech. Cestovat ale budeme i po
světě – druhým hlavním tématem vedle vína bude totiž cestování a cestovní ruch. Vydáme se mj. do Německa, Švýcarska a na Kubu…

POČTENÍ S ŠÁLKEM ČAJE
Nižší cena, doručení až do schránky a v neposlední řadě
možnost zajímavé výhry – takové jsou výhody předplatného B&G. Tentokrát se na malý dárek může těšit hned
10 vylosovaných předplatitelů, kteří si časopis objednají
od 20. března do 2. května 2008. Již nyní na ně v redakci
čeká dárkové balení výtečných čajů Mighty Leaf.
Jak při objednávání časopisu postupovat? Stačí vyplnit níže
otištěný předplatní lístek (pokud objednáváte časopis jako
dárek, obdržíte od nás dárkový certifikát a do osudí bude
zařazeno Vaše jméno) a zaslat nám jej na adresu redakce

(B&G, Jana Masaryka 28/281,
120 00 Praha 2-Vinohrady).
Časopis si lze objednat také
prostřednictvím redakčního
e-mailu (beverage@wagner-press.cz), případně faxem
(224 251 682) či po telefonu
(224 256 676). Cena ročního předplatného činí pouhých
300 Kč, tj. 50 Kč/kus (cena na stánku je 60 Kč). Úhrada je
možná složenkou nebo bankovním převodem.

3x Metaxa Private Reserve
V minulém čísle jsme pro nové předplatitele ve spolupráci s firmou Maxxium Czech připravili soutěž o exkluzivní láhve Metaxa Private Reserve
s vyrytým jménem majitele či podniku. Dne 15. března jsme z osudí vylosovali tyto tři šťastlivce: Jana Slováčka z Českého Krumlova, K. P. Kaprasovou z hotelu U Kapra v Lázních Bělohrad a Aleše Sokolíka z Prahy 6. Gratulujeme!

PŘEDPLATNÍ LÍSTEK
Objednávám závazně roční předplatné Beverage & Gastro za cenu 300 Kč, tj. 50 Kč/ks.
Objednávám závazně roční předplatné Beverage & Gastro jako DÁREK za cenu 300 Kč, tj. 50 Kč/ks.
(zaškrtněte Vámi vybranou variantu)

Obdarovaný / adresát:

Jméno a příjmení:

(Vyplňte pouze v případě, že časopis objednáváte jako dárek.)

Telefon:

Jméno a příjmení:

Adresa vč. PSČ:
V případě organizace IČO:

DIČ:

Způsob úhrady: složenkou

bankovním převodem

Telefon:
Adresa vč. PSČ:

(zaškrtněte Vámi vybranou variantu)

Datum:

Podpis:

Vyplněný předplatní lístek nám zašlete poštou (Wagner Press, Jana Masaryka 28/281, 120 00 Praha 2-Vinohrady) nebo faxem (224 251 682). Časopis si
můžete objednat i na e-mailové adrese beverage@wagner-press.cz.

