RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Helicave körborpince bemutató a Celartec Rt. székhelyén
A szekszárdi Eszterbauer Borház bemutatója
Tisztelt Hölgyem / Uram!
A Celartec Rt. (www.celartec.hu), a Helicave borospincék kizárólagos magyarországi forgalmazója
tisztelettel meghívja Önt a vállalat székhelyén rendezendő nyilvános bemutatóra. A rendezvény helyszíne és ideje:
1145 Budapest, Szenttamás u. 5.
2005. június 9-én és 11-én 10h-21h
továbbá az V. Pannon Bországgyűlés időtartama alatt (június 10-én és 12-én) - előzetes telefonértesítés után - bármikor (06/30/9623-044 v. 06/30/9712-446)
A szabadalommal védett Harnois-féle Helicave pince 4 – 8 nap alatt beépíthető kész épületek, családi
házak alá. A kör vagy ovális alaprajzú pince az évszakok során alig változó hőmérsékletet és nedvességtartalmat biztosít energia felhasználás nélkül, 800 – 2500 borospalack hosszú időn keresztüli tárolásához. Az egymásba illeszkedő elemek alakítják ki a borospalackokat megfelelő helyzetben tároló
polcrendszert is. A pince a nagy évjáratú borok minőségének megőrzését, az optimális érlelés folyamatát biztosítja. Tudomásunk szerint jelenleg nem létezik ehhez hasonló más megoldás. A Helicave
pince különleges és kiváló befektetés: a benne tárolt borok és az ingatlan értékét egyaránt növeli!
Úgy gondoljuk, hogy ez az egyedülálló termék nem csak potenciális vevőink, hanem a borászattal és
más érintett szakmákkal (építőipar, belső építészet, lakberendezés stb.) foglalkozó sajtó figyelmére is
számíthat. Ezen túlmenően számítunk a borászok és borkereskedők érdeklődésére is. Velük kezdettől
fogva keressük a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés lehetőségeit, hiszen érdekeink egybeesnek: A borkedvelők bátrabban vásárolnak nagyobb mennyiségben is jó évjáratú borokat, ha az otthoni bortárolás kérdése megoldott. A borászok és borkereskedők közül mind többen ismerik fel a velünk való együttműködés hasznát és bízunk benne, hogy ebből a körből is számos látogatót üdvözölhetünk rendezvényünkön.
A Celartec Rt. részt kíván vállalni a hazai minőségi bortermelés népszerűsítéséből is, ezért rendezvényeinkre a szakma egy-egy jelentős képviselőjét is meghívjuk. A most következő nyílt napon látogatóink a mind szebb eredményekkel büszkélkedő Eszterbauer Borház (www.eszterbauer-bor.hu) válogatásával ismerkedhetnek meg. A régi családi hagyományokat folytató Eszterbauer János - számos kiváló bor mellett - természetesen bemutatja a borház büszkeségét, a Tolna megyei Hegyközségi Borverseny idei Champion díjas Kadarka 2003. borát is (bemutatók időpontja: 11h és 14h).
A Celartec Rt. tevékenységéről, termékeinkről és szolgáltatásainkról bővebb információt talál a weboldalunkon: www.celartec.hu.
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