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FIÚZA: O VINHO PERFEITO PARA ESTA CONSOADA
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O Vinho Fiuza é um habitueé cá de casa. Costuma ser convidado especial para as festas
especiais. O preço não compromete não compromete a sua escolha o que faz dele também
uma ótima prenda de Natal. A imagem contemporânea e elegante da marca é agora
transposta para um novo packaging natalício, único no mercado, disponível com a colheita
2015 de Touriga Nacional.
Desde o ano passado que a marca adota a assinatura “Fiuza. Conhece-se pela Casta.”, de
modo a dar primazia às castas e comunicar a verdadeira essência da marca, reforçando o
caráter especialista do produtor.

FIUZA & BRIGHT
Criada em 1985, Fiuza & Bright, resulta da parceria entre uma família de secular tradição na
viticultura e o enólogo australiano de renome internacional Peter Bright.
Pioneira no estudo das castas internacionais em solos portugueses, a empresa desenvolveu

SEGUE-NOS NO FACEBOOK

uma gama de vinhos monovarietais. Hoje, essas castas são também cruzadas com as
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melhores uvas nativas, criando vinhos verdadeiramente únicos. A Fiuza & Bright produz os

29 735 gostos

seus vinhos com as uvas provenientes das suas quintas, cultivadas em solos argilosos e
argilo-calcários e vindimadas de forma manual e mecânica, garantindo a produção de vinhos
de elevada qualidade.
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ABOUT "VANESSA DA TRINDADE" HAS 231 POSTS
Fui jornalista, mas a vida roubou-me para o marketing. Durante mais de 10 anos trabalhei para
espanhóis e odiei. Quando decidi mudar, trabalhei para anglo-saxonicos e odiei ainda mais. Mandei
tudo às favas. Redediquei-me ao jornalismo, aos estudos e à escrita, e depois debitei esta ideia.
Passo a vida entre o trabalho, a casa… e a psicoterapeuta. Tenho uma má relação com o telemóvel;
não acho piada a homens bonitos; adoro estar sozinha; e não largo a máquina fotográ ca. Nunca
27
mais vou usar o dental (no rabo, claro!) e vou usar sempre palavras difíceis. Admiro profundamente o meu
marido e a minha lha.

27

Shares

RELATED POSTS BY CATEGORY

OS EMBRULHOS DE
NATAL MAIS COOL

CUPCAKES DE
CHOCOLATE E
HORTELÃ-PIMENTA

ESTE NATAL PEDE
PRESENTES ROSE
GOLD

PRENDA DE NATAL:
UMA INSCRIÇÃO PARA
AULAS DE NATAÇÃO

FACEBOOK COMMENTS:
0 comentários

Ordenar por Os mais antigos

Adicionar um comentário...

Facebook Comments Plugin

Manifesto
Newsletter
Clipping

TREND ALERT
DNA Ninho de empresas dna Cascais
Cruz da Popa, 2645-449 Alcabideche
Info@trendalert.me

Colabora!
Ficha Técnica

TREND ALERT | Copyright 2016

http://trendalert.me/fiuzaovinhoperfeitoconsoada/

2/2

