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NOWOŚCI NA RYNKU

Początek tej zimy udowadnia nam, że nie tylko lato może być nazywane 
królową wesel. 

Przyszłe pary młode pokochały mroźne dni i uroki śnieżnego ślubu. W 
tym numerze staramy się podpowiedzieć ile wódki powinno być na 
weselu i którą wybrać. W znalezieniu odpowiedzi pomoże Wam cykl: 
Skąd pochodzę, w którym przybliżamy narodowość danych trunków i 
miejsc, w których są rozlewane.

Redaktor Naczelna
Joanna Waryszak
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 CHCESZ POZNAĆ ODPOWIEDŹ NA JEDNO Z NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ PRZEZ PRZYSZŁE 

PARY MŁODE? PRZECZYTAJ TEN TEKST I POZNAJ SPRAWDZONY PRZELICZNIK!

Gdy nadchodzi ten moment, że znacie już 
datę ślubu, wybraliście salę i wiecie ilu 
gości chcecie zaprosić, nadchodzi moment 
na znalezienie odpowiedzi na pytanie: ile 
wódki liczyć na jednego gościa? To także 
najczęstsza zagwostka naszych klientów, 
w momencie gdy zamawiają u nas weselny 
alkohol. Dlaczego ta kwestia jest taka 
ważna?  Bo wódki na weselu po prostu 
nie może zabraknąć! To jeden z pewników 
udanej imprezy. Zatem skoro nie może 
być jej za mało, wystarczyłoby kupić 
wybrany trunek na tzw. Górkę… To też nie 
jest idealne rozwiązanie przy już mocno 
napiętym budżecie weselnym. A więc jak 
wcelować w idealną ilość litrów na osobę?

W obliczeniach musimy wziąć pod uwagę 
wiele ważnych zmiennych, a mianowicie: 
jakie upodobania alkoholowe mają nasi 
goście, czy mamy dodatkowy drink bar i 
kolorowe alkohole, ile planujemy kupić 
wina i o jakiej porze roku i w jakim 
regionie polski odbywa się wesele.
Brzmi zawile i skomplikowanie, 
jednak nie martwcie się, mamy dla 
Was konkrety!Kierując się naszym 

WÓDKA NA WESELE

Ile wódki powinno  
być na weselu?
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doświadczeniem i rozmowami z klientami, których wesela się 
już odbyły, przyjęliśmy uśredniony przelicznik 0,5L na dorosłą 
osobę przy jednodniowym weselu. Zatem jeśli planujecie 
zaprosić 150 gości, polecamy zakup 150 butelek czystej 
wódki o pojemności 0,5l, która jest najbardziej praktyczna i 
korzystna cenowo na tego typu imprezy. Co jednak jeśli para 
młoda planuje także poprawiny? W przypadku drugiego dnia 
weselnych tańców polecamy przyjąć 250 ml na osobę.

Dlaczego wcześniej wspomnieliśmy o porze roku w jakiej 
odbywa się wesele i regionie kraju, z jakiego pochodzą młodzi 
oraz goście?
A właśnie dlatego, że podczas zimowych wesel, tradycyjnej 
wódki może być potrzebnej nieco więcej niż w trakcie letnich 
imprez. To bowiem kwestia menu, które w chłodne dni jest 
nieco cięższe i tłustsze, jakby stworzone pod tzw. Kielicha! 
Tego typu potrawy sprawiają, że możliwości naszych gości w 
kwestii wypicia ilości alkoholu nieco rosną.
Podobnie wygląda kwestia wesel w regionach górskich. 
Tradycyjne menu górali opierająca się o dużą ilość tłustych 
i ciężkich potraw sprawia, że na wesela w tej części polski 
zamawiane jest nieco więcej ognistego trunku niż  w innych 
regionach. Ba! Oprócz czystej, obowiązkowym trunkiem jest 
cytrynówka, często w dokładnie tej samej ilości na osobę co 
klasyczny wariant. Przyjmując zatem wesele z 300 gośćmi, 
zamawiane jest 300 butelek czystej wódki o pojemności 0,5l i 
300 butelek półlitrowej cytrynówki.

WÓDKA NA WESELE

Dalej nie jesteście przekonani ile wódki powinno znaleźć się na 
Waszym weselu?
Mamy dla Was dwie dobre informacje!
Pierwsza jest taka, że na naszej stronie www.wodkanawesela.
pl możecie znaleźć sprytny kalkulator weselny, który policzy to 
wszystko za Was!
Druga głosi, że w naszej hurtowni istnieją zwroty! Po odbytej 
imprezie możecie dostarczyć nam do 20% zamawianej wódki w 
nieotwartych kartonach, a my zwrócimy Wam dokładnie taką kwotę 
jaką za nią zapłaciliście.
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Whisky płynąca  
z serca regionu!

POZNAJ NOWY, KRAFTOWY PRODUKT W ŚWIECIE WHISKY. PRZENIEŚ SIĘ W KRAINĘ SMAKU 
MAZOWIECKIEJ I POCZUJ JEJ WYJĄTKOWY KLIMAT.

WHISKY NA WESELE

Mazowiecka whisky to połączenie polskiej tradycji z nowoczesnością. Intensywna w smaku, korzenna z wyraźnymi nutami wanilii, miodu 
oraz suszonych owoców. Leżakowana w dębowych beczkach. Specjalna technika nie poddawania głębokiej filtracji została zastosowana w celu 
zachowania korzystnych cech sensorycznych. Mazowiecka to autorska whisky manufakturowego brandu Piwnica Polska www.piwicapolska.pl 

Nazwa Mazowiecka podkreśla lokalny charakter i regionalny rys tej unikalnej whisky.  Nawiązuje nie tylko do historii i położenia 
geograficznego, które podkreślone zostało ukrytą w tle mapą Warszawy, ale także konotuje zabawę, imprezę i doskonały humor, jaki zapewnia 
mieszcząca się w stolicy, ulica Mazowiecka. 

Elegancka butelka i unikalna etykieta sprawiają, że whisky Mazowiecka będzie idealnym wyborem na prezent z okazji świąt, urodzin lub jako 
uzupełnienie kolekcji alkoholi. Mazowiecka to nie tylko kupaż wielu whisky słodowych oraz zbożowych, ale także temperamentna mieszanka 
słowiańskiej kultury i historii regionu, w którym powstaje. To pierwszy historyczny rozlew z jednej, starannie wyselekcjonowanej, dębowej 
beczki.
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DO KUPIENIA NA:

WWW.PIWNICAPOLSKA.PL

WWW.PREMIUMSPIRITS.PL
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Zapuszkowany  
drink bar!

SZUKASZ CIEKAWEGO POMYSŁU NA NISKOBUDŻETOWY DRINK BAR, KTÓRY JEDNAK ZROBI 
WRAŻENIE NA GOŚCIACH? POSTAW NA NASZ PATENT I ZAGRAJ W ZAPUSZKOWANYCH !

Na rynku akoholi coraz mocniej widoczny jest trend na takie 
zamknięte  w puszkach! Zazwyczaj są to gotowe drinki, które idealnie 
odpowiadają potrzebom zabieganego trybu życia i… wesela! Forma 
gotowej mikstury zamkniętej w metalowym opakowaniu eliminuje 
bowiem czas oczekiwania na drinka u barmana lub własnoręcznej pracy, 
która zazwyczaj na tego typu imprezie kończy się morzem rozlanego i 
zmarnowanego alkoholu lub pobrudzoną koszulą czy sukienką. Puszka 
nie dość, że jest poręczna, łatwa do otworzenia bez dodatkowych narzędzi 
i można zabrać ją do własnego stolika lub ogrodu. Nie jesteś fanem picia 
z metalu? Ustaw przy zapuszkowanym drink barze szklanki, aby goście 
mogli przelać sobie wybrany trunek.

Martwisz się, że stawiając na puszkowy patent, menu dinków będzie 
zbyt ubogie? Nic bardziej mylnego! Obecnie na rynku znajdziesz zarówno 
opcje whisky z colą, ale także pinacolade, gin z tonikiem, czy drinki na 
bazie wódek smakowych.

Efektownym sposobem na zaprezentowanie zapuszkowanego drink 
baru jest ustawienie puszek w kształt wysokiej piramidy lub zanurzenie 
ich w dużych naczyniach (najlepiej wysokich, szklanych tubach), 
wypełnienie ich wodą tak aby puszki pywały w nich niczym kolorowe 
rybki w akwarium i zapewnienie narzędzia do wylawiania. Wszystko 
zależy od Waszej wyobraźni i klimatu wesela.

ZALETY ZAPUSZKOWANEGO DRINK BARU: 
- stosunkowo niski budżet 
- brak potrzeby dodatkowej obslugi/barmana 
- brak rozlanego alkoholu 
- wygoda dla gości 
- efekt zaskoczenia nowym trendem
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Produkty kupisz na:

www.wodkanawesela.pl 
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RANKING

Ranking sprzedaży

NR 1 STUMBRAS
Litewska wódka z naturalnym kłosem 

pszenżyta, doceniona za:

• filtrowanie przez srebrne filtry, mające 
wpływ na delikatność w smaku wódki

• nowa elegancka butelka z domieszką 
czerni i złota

• niezmiennie wysoką jakość, delikatny 
smak oraz elegancki wygląd butelki z 

dozownikiem

NR 3 OGIŃSKI
Jedna z ulubionych wódek na wesela, dzięki 

specjalnej Edycji Ślubnej. 

• Ubrany w dwa kolory: czarny lub biały, 
pięknie symbolizuje Pannę Młodą w 

białej sukni i Pana Młodego w czarnym 
garniturze. Te dwie butelki nie różnią 
się jednak niczym poza kolorystyką.

• Ogiński Vodka to wybitnie czysta 
wódka bezglutenowa, tworzona w rytm 

zasad perfect composition. 

• W procesie wielostopniowej filtracji 
zyskuje unikalny, neutralny smak  

i wymiar wyjątkowego dzieła.

NR 2 BIAŁY BOCIAN
Biały Bocian to polska wódka, która zyskała 

swoją popularność dzięki:

• Innowacyjny design eleganckiej butelki 
z efektowną długą, wąską szyjką, 

przypominającą szyję bociana

• najwyższej jakości wódka klasy 
premium, która charakteryzuje się 

niezwykłą delikatnością

• powstaje na bazie tradycyjnej receptury 
wyłącznie z niemodyfikowanych 

genetycznie polskich zbóż, 
pochodzących z Wielkopolski
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NR 5 STOCK PRESTIGE
Ta wódka ro prawdziwy weselny weteran, 

który niezmiennie bryluje w towarzystiwe. 
Ceniony za:

• Stosunek ceny do jakości, bowiem 
w przystępnym budżecie weselnik 

dostaje elegancką wódkę  
z dozownikiem.

• Dzięki uniwersalnej kolorystyce 
i designowi butelki, pasuje do 

większości aktulanych weselnych 
trendów w wystroju sali

• Pewna jakość od wielu lat 

III kwartał 2022

NR 4 PAN TADEUSZ
To nie przypadek, że Pan Tadeusz od 

ponad 20 lat gości na stołach Polaków 
podczas ważnych uroczystości, między 

innymi takich jak wesele. 

• Starannie selekcjonowane ziarna 
żyta i pszenicy, Spirytus żytni tworzy 
złożoną, krągłą strukturę oraz nadaje 

naturalnej słodyczy. Natomiast 
spirytus pszeniczny wpływa na 

świeży, zbożowy smak. Połączenie 
tych dwóch destylatów to właśnie 

wódka Pan Tadeusz. 

• Niebywała jakość trunku oczywiście 
łączy się ze stosunkowo niską ceną.

NR 6 FINLANDIA
Niezmiennie ceniona za wieloletnią weselną 

tradycję, sprawdzony smak, krystaliczną 
czystość i piękną butelkę. To jeden z 

najczęstszych wyborów Par Młodych, które 
chcą postawić na nieco wyższy segment 

cenowy. 

• niezrównana jakość, oraz perfekcyjnie 
czysty smak

•  połączenie krystalicznie czystej wody, 
naturalnie filtrowanej przez morenę 

polodowcową oraz najwyższej jakości 
fińskiego jęczmienia, dojrzewającego w 

promieniach arktycznego słońca
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Skąd pochodzę?
Witaj, nazywam się Chopin Rye i w 
100% pochodzę z Polski! Dlaczego w 
stu procentach? Bo jako jedna z nie-
liczych polskich wódek, powstaje na 
naszych ziemiach od pierwszego etapu 
produkcji, czyli uprawy.  Żyto, któro jest 
moim wnętrzem, uprawiane i pozyski-
wane jest wyłącznie od zaprzyjaźnio-
nych lokalnych rolników, którzy znają 
kazdą fazę jego cyklu wzrostu. Każdy 
kolejny proces produkcji odbywa się w 
rodzinnej destylarni Chopin w Krzesku. 
Jestem pierwszą z rodziny jednoskład-
nikowych wódek Chopin, produkowa-
na nieprzerwanie od 1993 roku. Przez 
ekspertów uznana za pierwszą luksuso-
wa wódkę na świecie. Wybierana przez 
konsumentów preferujących wódki o 
niebanalnym, mocnym charakterze.

JESTEM Z POLSKI!

... Polmosie Siedlce, kóry posiada własną 
gorzenię. Gorzelnia Chopin to kameral-
ny, klimatyczny obiekt otoczony sadami 
i polami, z których plony stanowią pod-
stawę produkcji. To właśnie tu w pro-
cesie fermentacji, destylacji a następnie 
rektyfikacji, powstaje najlepszy na świe-
cie spirytus. Siedlecki Polmos to firma, 
w której głęboki szacunek do tradycji i 
doświadczenia łączy się z nowoczesnymi 
technologiami. Do destylacji spirytusu 
służy historyczna już miedziana kolum-
na, ale również alembiki. Firma wpro-
wadza innowacyjne rozwiązania bazując 
wyłącznie na najwyższej jakości natural-
nych składnikach. Każda opuszczająca 
wytwórnię butelka kryje w sobie pasje i 
emocje, jakie towarzyszą procesowi po-
wstawania najlepszych wyrobów spirytu-
sowych na świecie.

JESTEM ROZLEWANY W...

WÓDKA NA WESELE
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Skąd pochodzę?
Cześć, nazywam się Amundsen, a moje 
korzenie sięgają mroźnej krainy zwanej 
Norwegią. To tam starannie opracowa-
no i stworzono recepturę zgodnie, z któ-
rą jestem produkowany. Jestem najzim-
niejszą na rynku wódką, którą podawać 
należy w temperaturze ekstremalnego 
zera. Swoje tajemnice odkrywam tuż 
przed zamrożeniem, schłodzona do 0 
stopni Celsjusza. Właśnie tak podany 
wydobywam wszystkie swoje walory. 
Zostałem stworzony, by uhonorować 
jedną z największych ekspedycji w hi-
storii XX wieku – zdobycie Bieguna Po-
łudniowego w 1911 roku. Mój delikatny 
smak jest efektem połączenia unikal-
nych składników, krystalicznie czystej 
wody oraz powolnego procesu rektyfi-
kacji.

JESTEM Z NORWEGII!

...Lublinie, a dokłądniej w Polmosie 
Lublin zgodnie ze ściśle chronioną li-
cencją otrzymaną z Norwegii. Historia 
polmosu, w którym jestem rozlewany, 
zaczęła się w 1906 roku, kiedy to Emil 
Plage – znany lubelski przemysłowiec  
i wizjoner – postanowił założyć pierw-
szy w Lublinie zakład destylacji spiry-
tusu. Tak powstał Polmos Lublin, który 
dzisiaj znany jest pod nazwą Stock Pol-
ska. Tak tak, nie mylisz się, moim bra-
tem jest znany i lubiany Stock Prestige. 

JESTEM ROZLEWANY W...

WÓDKA NA WESELE
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Wielofunkcyjny

Prosecco Van

BOM BEL TO NAJBRDZIEJ BOMBELKOWY I MULTIFUNKCYJNY PROSECCO VAN JAKIEGO MOŻESZ SOBIE WYOBRAZIĆ. 

OPRÓCZ KLASYCZNEJ FUNKCJI SERWOWANIA PYSZNEGO PROSECCO PEŁNEGO BOM BELKÓW, POSIADA 
WBUDOWANĄ MASZYNĘ CZĘSTUJĄCĄ GOŚCI BAJKOWYM POKAZEM MYDLANYCH BANIEK! JEGO TYŁ TO ZAŚ 

PRZEPIĘKNA KWIATOWA ŚCIANKA, IDEALNA DO WESELNYCH ZDJĘĆ I SELFIE. UZUPELNIENIEM OFERTY BOM BLA SĄ 
DWA PISTOLET DO SZALONEJ BITWY NA MYDLANE BOM BELKI

BRZMI BOMBLATYCZNIE? ZAPROŚ GO NA SWOJE WESLE!

ZADZWOŃ I ZAREZERWUJ: +48 515 727 767
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MASZYNA DO BANIEK MYDLANYCH
 

Żeby było ciekawiej, wyposażyliśmy naszego Prosecco Van-a w maszynę 
do baniek mydlanych, nie bez powodu nazwaliśmy go BomBel. Bańki 
mydlane tworzą wręcz bajkową otoczkę podczas słonecznego, weselnego 
dnia. 

ŚCIANKA DO ZDJĘĆ

Zdjęcia to jedne z najwspanialszych pamiątek z tak ważnego dnia jak 
wesele. Właśnie dlatego, nasz Prosecco Van posiada wbudowaną, piękną, 
kwiatową ściankę do zdjęć. Bawiąc się przy kieliszku wyśmienitego 
prosecco, zdjęcia to już tylko formalność do pięknych wspomnień.

VINO PROSECCO BIANCO FRIZZANTE KEG 

Jest to niezwykle przyjemne wino musujące. Idealne o każdej porze 
dnia, które zachwyca perlistymi bąbelkami i intensywnym zapachem. 
Posiada lekko owocowy aromat z nutą jabłek i zielonych owoców, które 
dają efekt świeżości oraz delikatnej słodyczy.

STREFA CHILLOUT

Podczas wesela, czasem warto chwilę odpocząć. Właśnie dlatego nasz 
Prosecco Van posiada w ofercie autorską Strefę Chillout, aby jeszcze 
bardziej uprzyjemnić chwilę przy BOMBEL-kach.
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JESTEŚCIE CIEKAWI JAK BĘDZIE WYGLADAŁA I SMAKOWAŁA? 
ZAGLĄDAJCIE NA STRONY WODKANAWESELA.PL  
I PIWNICAPOLSKA.PL! TAM JUŻ WKRÓTCE ODKRYJEMY 
TAJEMNICĘ NASZEJ CYTRYNOWEJ KRÓLOWEJ W IŚCIE 
WESELNYM WYDANIU...

Już wkrótce...
nowa cytrynówka!

W kategorii wódek smakowych, to właśnie cytrynówka 
wiedzie prym na weselnych stołach. Ceniona za słodko kwaśny 
smak i moc rozgrzewania. Szczególnie popularna w górskich 
terenach.... Wiele osób twierdzi, że dobrze smakuje wyłącznie 
ta domowa. My obalamy jednak tą teorię i już wkrótce 
zaprezentujemy Wam wyjątkowy trunek wprost z Piwnicy 
Polskiej.  

Dzięki tradycyjnej recepturze i nowoczesnym technologiom 
produkcji, soczyście kwaśne cytryny spotykały się z czystą 
siłą procentów, a ten idealnie zbalansowany mariaż słodyvzy i 
kwaskowatosci  sprawił, że powstała cytrynówka idealna! Co 
więcej nasza Polska cytrynówka ukaże się Wam w wydaniu 
podstawowym oraz wyjątkowej edycji specjalnej... Jakiej? 
Prosimy o chwilę cierplowości!

Jak już wspomnieliśmy wyżej, będzie to produkt w 100% 
Polski, łączący narodową tradycję i sprawdzoną recepturę 
z nowoczesnością, którą pragniemy się dzielić i chwalić! 
Produkowana i destylowana w polsce, o mocy 28%. 
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Skąd pochodzę?

Cześć, nazywam się Pan Tadeusz i pocho-
dzę z Polski. Dumnie nawiązuję  do szla-
checkiej tradycji. Zostałem wprowadzony  
na polski rynek równolegle z premierą fil-
mu „Pan Tadeusz” Andrzeja Wajdy, dzięki 
czemu szybko zyskałem rzesze zwolenni-
ków nie tylko w Polsce, ale też za grani-
cą, przede wszystkim jako znana wódka 
na wesele. Jestem produkowany zgodnie 
z definicją Polskiej Wódki, co oznacza, że 
cały proces produkcji przebiega w Polsce: 
destylat powstaje ze zbóż uprawianych 
wyłącznie na terenie Polski.

JESTEM Z POLSKI!

Moja rektyfikacja odbywa się w Poznaniu 
w dawnym ponańskim polmosie, który 
zminił nazwę na Wyborowa SA. Ta zaś 
koordynuje całą działalność firmy Pernod 
Ricard w zakresie produkcji i dystrybucji 
alkoholi wysokoprocentowych w Polsce. 
Dlsza część mojej wyciezki po polsce, czyli 
zestawianie i butelkowanie ma zaś miejsce 
w Zielonej Górze. Lubię podróże male i 
duże, a najbardziej te na Twoje wesele!

ROZLEWAJĄ MNIE W....
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Wszystkie 
światła na...

OKAZJA MIESIĄCA 

BELVEDERE - UOSOBIENIE HOJNOŚCI PROSTO Z NATURY. ROZSMAKUJ SIĘ W JEGO 
DARACH I CELEBRUJ WAŻNE MOMENTY W WYJĄTKOWYM GRONIE. 

Czas napisać nową historię. Jeśli organizujesz ważne 
wydarzenie, chcesz sprawić, aby ważni dla Ciebie ludzie 
poczuli się naprawdę wyjątkowo, skorzystaj z dorodności, 
jaką odkrywa przed Tobą świat Belvedere:

PRZY ZAKUPIE 60 BUTELEK 

WÓDKI BELVEDERE PURE 0,5L, 

OTRZYMASZ W PREZENCIE  

ŚWIECĄCĄ BUTELKĘ BELVEDERE 

BESPOKE O POJEMNOŚCI 

1,75L. DODATKOWO MOŻESZ 

UMIEŚCIĆ NA NIEJ WŁASNY 

TEKST I UCZCIĆ NIM URODZINY, 

ROCZNICĘ LUB ŚLUB WAŻNEJ 

DLA CIEBIE OSOBY. 

CELEBRUJ CHWILE Z 

BELVEDERE!

Belvedere powstaje wyłącznie z naturalnych składników 
– krystalicznej wody artezyjskiej i najszlachetniejszego 
Żyta Dańkowskiego uprawianego w wybranych regionach 
Mazowsza. Odmiany smakowe tworzy się poprzez naturalną 
macerację owoców. Belvedere reprezentuje wielowiekowe 
polskie dziedzictwo wytwarzania wódki, mistrzowską 
znajomość tajników tej sztuki oraz bezkompromisowe 
zobowiązanie wyznaczania standardów doskonałości. 
Zapewniło to marce spektakularny światowy sukces. Od 
2009 roku Belvedere otrzymała ponad czterdzieści pięć 
nagród i wyróżnień, m. in. w 2014 roku po trzy złote medale 
w najbardziej prestiżowych konkursach International Spirits 
Challenge (ISC) i Vodka Masters.

Belvedere to nie tylko pierwsza wódka super 
premium oraz ikona luksusowej 
zabawy i ekscytujących 
doznań, ale i kreator trendów  
w modzie i sztuce. Gwiazdy 
muzyki, jak Grace Jones, Lady 
Gaga, czy Rita Ora swoje występy 

organizują we współpracy  
z Belvedere Vodka. To także 
alkohol dla indywidualistów  
i koneserów nocnego życia, 
nic więc dziwnego, że jest to 
wybór Jamesa Bonda w filmie 
„Spectre”. Belvedere towarzyszy 
głośnym światowym wydarzeniom  
z pogranicza sztuki i rozrywki 
w najlepszym stylu, m.in.  
w czasie Tygodni Mody  
w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku  
i Mediolanie, a także na festiwalu 
filmowym w Cannes.
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Drink bar Belvedere 
na  Twoim weselu!

PLANUJESZ WESELE W KATEGORII PREMIUM I ZAKUP WÓDKI Z TEGO SEGMENTU? POLSKA 
MARKA EKSKLUZYWNEJ WÓDKI BELVEDRE, PRZYGOTOWAŁA DLA CIEBIE WYJĄTKOWY  PREZENT 
Z OKAZJI WIELKIEGO DNIA... DOWIEDZ SIĘ JAKI!

Drink bar to obecnie jedna z najbardziej popularnych uslug, 
wybieranych na wesela jako dodatkowa atrakcja dla gości. Jest nie 
tylko bardzo praktyczna ale także doskonale wypełnia przestrzeń 
sali zapraszając gości do odejścia od swoich stołów. Drink bary są 
także odpowiedzią na zmieniające się gusta i smaki polaków. Poza 
tradycyjną, czystą wódkę, duża część gości oczekuje, że na weselu 
pojawią się także lżejsze alkohole i pyszne drinki!

Wychodząc na przeciw swoim klientom, marka Belvedere 
przygotowała dla nich wyjątkowy prezent. Przy zakupie min. 150 
sztuk wódki Belvedere o pojemności 0,5l, w prezencie otrzymają 
unikalny drink bar Belvedere z obsługą barmańską klasy premium. 
Bazą wszystkich serwowanych drinków jest oczywiście wódka tej 
marki. Chcesz poznać wszystkie szczegóły? Napisz na: biuro@
premiumspirits.pl z dopiskiem Bar Belvedere.
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Nowe przesłanie  
od Amundsena...

Amundsen od kilku sezonów stał się stałym bywalcem weselnych imprez. Jest w naszej hurtowni 
jedną z dwóch najczęściej wybieranych wódek w sekencie powyżej 30 zł za 0,5l. W 2021r. zajął 5 mijsce 
w rankingu sprzeaży wódki na wesele. Te statystyki mowią same za siebie. My dodamy jeszcze, że ma 
niezwykle delikatny smak, który zawdzięcza krystalicznie czystej wodzie i wielokrotnemu procesowi 
filtracji. Tej jesieni doskonały Amunden ma dla Was nowy przekaz, przeczytajcie jaki...

Nowa koncepcja zachęca do #MOCnego życia, po swojemu – w zgodzie z samym sobą, bez pośpiechu 
i według własnych zasad. W ten sposób podkreślamy niezależność i wolność osób, żyjących poza 
schematami. 

- Zmieniając platformę i sposób komunikacji zależało nam, by podkreślić, że każdy z nas jest przede 
wszystkim wolny i niezależny, a swoje cele może osiągać, tak jak chce i kiedy chce.- mówi Marta Uss 
(Rosłonek), Senior Brand Manager marki Amundsen w Stock Polska.

Motywy przewodnie w identyfikacji wizualnej to górskie, lodowe krajobrazy utrzymane w błękitnej 
kolorystyce. Ważnym elementem nowej identyfikacji jest róża wiatrów, wprost nawiązująca do 
podróżowania, czy odkrywania nowych miejsc.

Jak Wam się podoba ta #MOCna zmiana? 

“UKŁADAJ ŚWIAT PO SWOJEMU” TO HASŁO NOWEJ KOMUNIKACJI 
MARKI AMUNDSEN OD #STOCKPOLSKA
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WESELNE PODZIĘKOWANIA TO OBECNIE JUŻ PEWIEN MUST HAVE. PODCZAS 
UROCZYSTOŚCI, WRĘCZAMY PREZENTY RODZICOM, DZIADKOM CZY ŚWIADKOM I TYM 
OSOBOM SĄ ZAZWYCZAJ DEDYKOWANE TEGO TYPU UPOMIKI Z PERSONALIZACJAMI. 
STARAJĄC SIĘ BYĆ ZAWSZE O KROK DALEJ, UZUPEŁNILIŚM OFERTĘ NASZYCH 
ELEGANCKICH BOXÓW O OSOBNE PROPOZYCJE DLA MAMY I DLA TATY. ZOBACZ NA 
KOLEJNEJ STRONIE CO KRYJĄ W ŚRODKU...

ZESTAWY PREZ ENTOWE DLA 
MAMY   & TATY
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ZESTAWY PREZ ENTOWE DLA 
MAMY   & TATY

Nasza linia Wedding Box to autorska seria  eleganckich i niepowtarzalnych grafik oraz kilku wersji zawartości, które 
możecie dowolnie łączyć (wybrać grafikę i dowolną zawartość – cena dotyczy zawartości). Ślubne boxy wyróżnia 
klasyczna elegancja, kolorystyka złamanej bieli i czerni, symbolizująca kolory pary młodej oraz doniosły charakter tego 
dnia. Zawartość to zaś niezwykle piękna i praktyczna kompozycja, w której skład wchodzi alkohol/alkohole, eleganckie 
słodycze, opcjonalnie szklane kieliszki i wytworne ozdoby, spoczywające na materiałowym wypełnieniu. 
W pażdzierniku, do wydawałoby się już pełnej oferty, dołączyły dwie nowe opcje grafik i zawarości. Pierwsza dedykowana 
jest Mamie, zaś druga Tacie. To taktowne rozwiązanie gdy rodzice są np. po rozwodzie, lub został już tylko jeden z nich.
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01 DLA MAMY 
Składa się z:  

Prosecco Soffio 0,75l,  Kawa Piwnica Polska 90g, Praliny Piwnica Polska 36g, Eleganckie, carne wypełnienie w formie stynowej 

poduszki i złote dekoracje.

Cena: 219 zł

02 DLA TATY 
Składa się z:  

Whisky Ballantines 7yo 0,7l, Kawa Piwnica Polska 90g, Praliny Piwnica Polska 36g, Eleganckie, carne wypełnienie w formie 

stynowej poduszki i złote dekoracje.

Cena: 219 zł
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INTERIOR DESIGN
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Skąd pochodzę?
Cześć, nazywam się Stumbras z kło-
sem. Do niedawna wielu z Was moze 
kojarzyć mnie z nazwiskiem Cente-
nary. To była moja edycja specjalna 
wydana z okaji Jubileuszu. Zmieniłem 
także weselny frak i teraz jestem jesz-
cze bardziej elegancki, a jednocześnie 
w zgodzie z naturą... naturą Litwy! To 
ona jest moją ojczyzną i jestem produ-
koany z rosnącysz tam upraw przenży-
ta. Jeden, wyjątkowy kłos tego zboża 
zatopiony jest w każdej mojej butelce.

JESTEM Z LITWY!

Zajmuje się mna bardzo miła rod-
dzina o nazwie MV Poland. To oni 
dbają o moją bezpieczną podróż z 
litewskiej rozlewni, rozsławianie 
mojego domrego imienia i sprze-
dają mnie do sklepów i hurtowni 
takich jak np. Wódka na Wesela, 
skąd możecie mnie kupić na swoje 
przyjęcie! Mam nadzieję... do zo-
baczenia!

A W POLSCE....

WÓDKA NA WESELE



LISTOPAD 2022. | VOLUME 4 |  

38/59

Skąd pochodzę?
JESTEM Z POLSKI

JESTEM ROZLEWANY W...

Dzień dobry, a może dobry wieczór...? 
Nazywam się Stock, a moje nazwisko 
to Prestige. Z dumą mogę pochwa-
lić się, że pochodzę z polski, ale znają 
mnie na całym świecie! Podróżuje do 
15 krajów, a w każdym z nich smakuje 
tak samo doskonale od ponad 130 lat.

...Lublinie, a dokłądniej w Polmosie 
Lublin. Historia mojej firmy zaczęła 
się w 1906 roku, kiedy to Emil Plage 
– znany lubelski przemysłowiec i wi-
zjoner – postanowił założyć pierwszy 
w Lublinie zakład destylacji spirytusu. 
Tak powstał Polmos Lublin, który dzi-
siaj znany jest pod nazwą Stock Polska.

Serce firmy od początku bije w Lubli-
nie i to stamtąd wywodzi się techno-
logia wyrobów alkoholowych, która 
zapewnia Stock Polska silną pozycję. 
Dzięki połączeniu tradycji oraz wdro-
żeniu nowoczesnych technologii i mię-
dzynarodowych standardów, spółka 
jest dzisiaj liderem na rynku alkoholi 
smakowych i wiceliderem w kategorii 
wódek czystych.

WÓDKA NA WESELE
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Skąd pochodzę?
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Skąd pochodzę?
WÓDKA NA WESELE

Cześć, nazywam się Biały Bocian i moją 
ojczyzną jest Polska! Jestem produko-
wany według tradycyjnej, kultywowa-
nej w Polsce od lat receptury z najlep-
szych zbóż pochodzących wyłącznie  
z Wielkopolski. Mój gatunek jest uwa-
żany za symbol polskości, płodności  
i szczęścia!

JESTEM Z POLSKI

Moim rodzinnym gniazdem jest Pol-
mos Bielsko-Biała, który ma już 200 
lat doświadczenia w produkcji najlep-
szych alkoholi w kraju. Jego historia 
sięga XIX wieku, kiedy to w Bielsku-
-Białej działały dwie fabryki – Fabry-
ka Wódek, Koników i Vermouthu oraz 
Fabryka Najprzedniejszych Wódek 
Jerzego Jenknera i Spółki. Na skutek 
zmian politycznych w powojennej Pol-
sce doszło do połączenia wytwórni i 
powstania Wytwórni Wódek Gatunko-
wych Państwowego Monopolu Spiry-
tusowego. Od roku 2014 zakład działa 
pod nazwą Polmos Bielsko-Biała S.A. 

ROZLEWAJĄ MNIE W...
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WÓDKA NA WESELE

Skąd pochodzę?

Cześć, nazywam się Soplica, 
Antek Soplica. Pochodzę, z 
polskiej, szlacheckiej Rodziny. 
Każda moj butelka to efekt 
połączenia najwyższej jakości 
spirytusu, receptury inspirowanej 
długoletnią tradycją  oraz 
pielęgnowanego przez pokolenia 
doświadczenia polskich 
fachmistrzów. Od ponad 130 
lat goszczę na polskich stołach, 
dostarczając najwyższej jakości 
doznań smakowych.

Na północnym wschodzie naszego 
kraju, jest piękne miasto o nazwie 
Białystok. To właśnie tam przy ulicy 
Elewatorskiej mieści się polmos,  
w którym jestem rozlewany. Oprócz 
mnie produkowni tam są także moi 
kuzyni i kuzynki np. znana i lubiana 
Żubrówka. Polmos Białystok 
założony w 1928 roku jest jedną z 
największych rozlewni w Polsce.

ROZLEWAJĄ MNIE W...

JESTEM Z POLSKI!
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www.soplica.pl
Weź udział w konkursie!
Do wygrania 3 x 10 000 zł na podróż poślubną i inne marzenia.

Konkurs trwa od 1.09.2022 do 30.11.2022 r.

Akcja trwa od 01.08.2022 r. do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. etykieta w stylu KLASYCZNYM

W prezencie otrzymacie
etykiety z Waszymi imionami
 na wyjątkowe wesele * !

Kupcie min. 45 sztuk Soplicy Szlachetnej.

FOLKOWY GLAMOUR BOHO RUSTYKALNY
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Szczegóły i regulamin na:
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INTERIOR DESIGN
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KTÓRY SMAK WYBIERASZ?
SŁODKI? PÓŁSŁODKI? WYTRAWNY?...
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Alkohole prezentowe 
od Premium Spirits

ZESTAWY PREZENTOWE

SZUKASZ ELEGANCKIEGO POMYSŁU NA PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW, ŚWIADKOW 
LUB DZIADKÓW I NIE CHCESZ POSTAWIĆ NA KLASYCZNE BOXY CZY KOSZE? NALEPDZYM I 
BARDZO PRAKTYCZNYM WYBOREM BĘDZIE PORZĄDNY ALKOHOL W EFEKTOWNEJ BUTELCE. 
ZOBACZ NASZ WYBÓR!

Te i wiele innych alkoholi na prezent znajdzidesz na:  
www.premiumspirits.pl
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Wino bez etykiety
idealne na wesele!

NOWOŚĆ! WINA BEZ ETYKIETY ZAWITAŁY W PREMIUM 
SPIRITS. OD TERAZ MOŻESZ POSIADAĆ WŁASNE WINO 
ZE SWOJĄ ETYKIETĄ. JEST TO GRATKA DLA OSÓB, 
KTÓRE MARZĄ O WINIE NA WESELE Z WLASNĄ ETYKIETĄ, 
SPRZEDAŻY WŁASNEGO WINA, NA PREZENT LUB NA KAŻDĄ 
UROCZYSTOŚĆ. 

Jeżeli marzysz o swoim winie, a nie masz jeszcze pomysłu na etykietę, chętnie 
pomożemy. Nasi najlepsi graficy stworzą za Ciebie projekt etykiety od podstaw! 
Taką jaką tylko zechcesz. Granicą pozostaje jedynie wyobraźnia. Koniecznie 
sprawdź wina bez etykiety!

WINO BEZ ETYKIETY

Dostępne wina:1. Białe Chardonay 2. Czerwone Tempranillo 
3. Białe Verdejo 4. Czerwone Garnacha

Użyte doprodukcji tych win winogrona pochodzą z 
wyselekcjonowanych winnic w Hiszpanii. Każde z nich 
jest gładkie i treściwe, o intensywnym, finezyjnym kolorze. 
Mocno aromatyczne i wyraziste o wyśmienitym finiszu. 

Pomysł na

ORYGINALNY

WŁASNE WINO NA 
SPRZEDAŻ

PREZENT

WŁASNE WINO NA 
WESELE

UZUPEŁNIENIE  
DOMOWEJ  
PIWNICZKI
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Polskie prezenty 
idealne na wesele!
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CELEBRUJĄC WYJĄTKOWE CHWILE
Jako producenci whisky, codziennie kierujemy się naszą miłością i pasją do tworzenia idealnie zbalansowanej, gładkiej, a jednocześnie 

bogatej whisky, która pozwoli na celebrację wyjątkowych chwil od pierwszej do ostatniej kropli. Dążymy do pełni smaku i złożoności, 
dlatego też poświęcamy bardzo dużo czasu i dbamy o każdy krok, zarówno w procesie produkcji jak i starzenia samego trunku. 

GŁĘBIA SMAKU
Whisky Singleton charakteryzuje się wyjątkowym procesem produkcji, podczas której łączy się krystalicznie czystą wodę, pochodzącą 

z lokalnego źródła, z najlepszym słodem jęczmiennym i drożdżami. Produkcja odbywa się bardzo powoli, z najwyższą dbałością o każdy 
szczegół. W efekcie powstaje idealnie zbalansowana whisky, która dojrzewa przez dwanaście lat w dębowych beczkach, a następnie 

rozlewana jest do tradycyjnych butelek w kształcie piersiówki.

Z dojrzałym 
wnętrzem...

MÓWI SIĘ, ŻE WIEK NIE MA ZNACZENIA. TA REGUŁA NIE DOTYCZY 
JEDNAK ŚWIATA WHISKY. SPRAWDŹ CZY STWORZYSZ ZGRANY DUET  

Z NASZYM 12-LETNIM SINGLETONEM.

NIE TYLKO W KIELISZKU
The Singleton 12YO stanowi idealny przykład whisky 

dla każdej osoby, która rozpoczyna swoja przygodę ze 
światem whisky single malt, a także będzie 

doskonałym tzw. „daily dramem” dla osób, które już 
w tym świecie funkcjonują od dłuższego czasu. 
Dodatkowo ta edycja sprawdzi się idealnie jako 
składnik wyjątkowych koktajli, którymi będziemy 
mogli celebrować wyjątkowe w naszym życiu. 
 Pamiętajmy, że dobry smak łączy, dlatego cieszmy się w nim wspólnie wraz The Singleton 12YO.

LUSCIOUS NECTAR 
Ten napis na butelce nie znalazł się przypadkiem. Wersja 12YO 

pozycjonowana jest jako bogata i zbalansowana, dzięki czemu 
stanowi idealny wstęp do świata whisky single malt. Swój 
wyjątkowo smak The Singleton 12YO uzyskuje dzięki 
leżakowaniu w beczkach po bourbonie, po sherry oloroso, 
jak i po sherry Pedro Ximenez. Dzięki takiemu złożonemu 
procesowi charakteryzuje się wyraźną owocowością z 
dominującą nutą czarnej porzeczki i prażonych orzechów. 
Fakt leżakowania przez 12 lat w beczce dodaje jej natomiast 

w finiszu nut pikantnych przypraw oraz dębiny. 
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SPRAWDZONE  
POLECONE 

02

01

To miejsce łączy luksusową bazę hotelową z elegancką salą weselną 

pozwalającą zorganizować naprawdę duże wesele! Położony jest 

blisko zamojskiej starówki, co czyni go jeszcze bardziej atrakcyjnym 

dla gości weselnych z innych stron polski .

Odwiedzenie tego niezwykłego miejsca to oryginalny pomysł na wycieczkę poślubną dla 

miłośników polskiej wódki z tradycją i historią. Na miejscu poznacie tajniki produkcji,  

weźmiecie udział w degustacji oraz przespacerujecie się po urzekająco pięknej posesji 

zwieńczonej romantycznym jeziorkiem, nad którym unosi się stary wiatrak.

HOTEL KORONNY

DESTYLARNIA CHOPIN

SPECJALNIE DLA WAS WCIELILIŚMY SIĘ W ROLĘ WESELNYCH DETEKTYWÓW I ŚLEDZIMY FIRMY, 
MIEJSCA LUB PRODUKTY, DZIĘKI KTÓRYM UNIKNIECIE ŚLUBNYCH WPADEK!

KRZESK, WOJ. MAZOWIECKIE

CHOPINVODKA.PL

HOTELKORONNY.PL

ZAMOŚĆ, 
WOJ. LUBELSKIE
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03

05

04
Magiczna kosmetyczka SoSo by Kate

Rozkładana całkowicie na płasko jest szalenie praktyczna! 

Doskonała na prezent z okazji wieczoru panieńskiego.

ETYKIETY GRATIS!

SOSO BY KATE

BODY BALANCE STUDIO

Chcesz szybko osiągnąć idealną sylwetkę przez wielkim dniem, a zostało Ci już mało czasu? Polecamy 

treningi typu EMS w Body Balance Studio, dzięki którym szybko zobaczysz spektakularne efekty!

Chcesz mieć na weselnej wódce spersonalizowane etykiety? Wybierz taki trunek, przy 

którego zakupie dostaniesz je w prezencie! Do końca listopada kupując min. 45 szt Soplicy 

Szlachetnej, dostaniesz gratis wybrany wzór etykiet z Twoim napisem! Jakie niespodzianki 

czekają Cię jeszcze? Zajrzyj na....

CAŁA POLSKASOPLICA.PL 

ZAMOŚĆ, 
WOJ. LUBELSKIE

SOSOBYKATE.PL

BOOKSY.BODYBALANCESTUDIO.COM
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01 SOPLICA 0,5L

Z ETYKIETAMI GRATIS!

Tylko do końca listopada zamawiając min. 

45 sztuk Soplicy Szlachetnej, dostanie gratis 

spersonalizowane etykiety w jednym z 5 

weselnych wzorów!

04 CODORNIU 0,75L

ZERO

Delikatna w smaku, wytrawna Cava. Urzeka 

aromatami truskawki, w smaku niezwykle 

świeża. Żywe bąbelki, oraz 0% alkoholu 

to wspaniała alternatywa dla osób nie 

spożywających alkoholu.

02 MAZOWIECKA 0,7L 

PIWNICA POLSKA 

Mazowiecka Whisky by Piwnica Polska to 

nie tylko kupaż wielu whisky słodowych 

oraz zbożowych, ale także temperamentna 

mieszanka słowiańskiej kultury i historii 

regionu, w którym powstaje. 

05 VINEA 0,75L 

TEMPRANILLO

Hiszpańskie wino czerwone półwytrawne  

z regionu Aragonia. Pasuje do past i czerwonego 

mięsa. Selekcja Piwnicy Polskiej.

08 PANI ZOSIA 0,5L

NOWOŚĆ

Pani Zosia jest kwintesencją piękna i dobrego 

smaku. Karmelowe wykończenie, lekko słony 

finisz, a do tego wegańska receptura odróżniają 

Panią Zosię od istniejących produktów na rynku.

 

07 MAESTRO OGIŃSKI

EDYCJA LIMITOWANA

To wybitna kompozycja wódki premium, 

stworzona według autorskiej receptury Polmosu 

Bielsko-Biała. Swoją wyjątkową delikatność 

oraz łagodność zawdzięcza pięciokrotnie 

destylowanemu spirytusowi z najlepszych 

gatunków zbóż.  

Poj. 0,5L.

03 STOCK PRESTIGE

IBIZA NIGHT PARTY 0,7L

W tym roku Stock Prestige Vodka zaprasza Was 

na gorącą Ibizę Limitowana edycja dostępna 

jest w dwóch wariantach: 700 ml i 500 ml. 

Mniejsza z butelek posiada etykietę z efektem 

holograficznym, świecącym pod wpływem 

światła UV. W 700 ml 

takie uszlachetnienie 

zyskało logo.

06 GLOBETROTTER 0,5L

CZARNY BOCIAN LIKIER

Likier ziołowy sporządzony na bazie oryginalnej 

receptury z wykorzystaniem ziół i korzeni. 

Inspirowany dalekimi wyprawami zyskał 

uznanie nie tylko wśród podróżników.

09 STUBRAS 0,5L 

ECO

Stumbras Eco to ekologiczna wódka o 

krystalicznej czystości i łagodnym smaku. 

Zakład Stumbras połączył w produkcji 

doświadczenie swoich ekspertów, najwyższej 

jakości surowce oraz zaawansowane 

technologie.  

23,99 zł 149 zł 40 zł

55 zł49 zł40 zł

40 zł 26 zł 39 zł

CO NOWEGO ?
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