
In (a) good company
Tailor-made wijnbeleving voor bedrijven



WIJN ALS CADEAU?  

 Het mag wat meer zijn dit jaar, dus zit je goed met onze  

‘& beyond’-boxen: vertrouwde Vinetiq kwaliteitswijnen in een 

extra bijzonder jasje. 

Reken op jouw partner in wine om het najaar in jouw bedrijf 

feestelijk aan en in te pakken.

Let’s celebrate  
life again!

›  Cadeaus op maat

›  Team gifts

›  Relatiegeschenken

›  Sommelieradvies 

›  Events

›  Gift cards 



Iedereen samenbrengen met een persoonlijk 

cadeau? Digitaal of op locatie? Dat doe je met 

mooie Vinetiq wijnen in halve flesjes in een 

geschenkverpakking en een overheerlijke apero 

snack erbij, zodat iedereen zijn eigen aandeel in het 

feestje meebrengt! Sociaal en vriendelijk geprijsd.

Ode to my 
glorious team!

Excl BTW

€ 19,79
Welke wijn en snack je exact in  

deze box vindt, ontdek je als je ‘m 

open doet. Je kan je in elk geval 

verheugen op: 

› 1 half flesje kwaliteitswijn (37,5 cl)

› 1 apero snack

› geschenkverpakking

LET’S UNBOX

Bestel ze hier!

https://www.vinetiq.eu/voor-bedrijven?utm_source=outlook&utm_medium=mail&utm_campaign=EOY_B2B


VINETIQ’S FAVOURITES 

Onze bestsellers en een bijzondere selectie gift boxen met de beste cool climate wijnen van 

eigenzinnige wijnmakers uit de meest boeiende en diverse regio’s. Stuk voor stuk zorgvuldig 

uitgekozen door Clique Vinetiq. Ideaal om jouw klanten of leveranciers mee te verrassen.

Handpicked for you!

€ 22,27

€ 65,29

€ 48,76

€ 41,28

We hebben hem gevonden: een toegankelijke 

champagne die finesse en kracht combineert. Deze 

geschenkverpakking met de huischampagne van 

AR Lenoble valt gegarandeerd in de smaak.  

België speelt mee als echt wijnland. En daar zijn we trots 

op! In deze box vind je vier Belgische topwijnen die onlangs 

bekroond werden bij de Beste Belgische Wijnen 2021. Een 

geschenk met een klein chauvinistisch kantje.

Na het succes van vorig jaar opnieuw beschikbaar:  

“Ik aperitief Belgisch”. Een box met Belgische 

kwaliteitsbubbels en ambachtelijke streekproducten.  

Ideaal voor elke (digitale) apero!

Ook beschikbaar in een alcoholvrije variant of te personaliseren!

De naam zegt genoeg, dit is een prachtige box met twee 

Vinetiq klassiekers waarin cool en klasse elkaar vinden. Een 

intense witte Sancerre van Domaine de Terres Blanches en 

een ras-Pinot Noir met druiven uit de Côte de Nuits en Côte 

de Beaune. Tijdloos, on-trend en alom gewild.

PRESS FOR CHAMPAGNE

BELGIAN BEST GIFT BOX

IK APERITIEF BELGISCH

CLASSIC NEVER GOES OUT OF STYLE

Excl BTW



TOPSOMMELIERS 

Wil je weten wat de beste sommeliers Aaron Moeraert of Gianluca Di Taranto aanraden?  

Ook zij stelden een Vinetiq gift box samen!

LIGHT 

€ 73,55

  LARGE 

€ 139,67

€ 123,15

Gianluca Di Taranto, Beste Sommelier van België 

2019, selecteerde diverse wijnen uit ons cool climate 

assortiment. Een unieke wijnbox met de favorieten 

van deze wijnexpert!

Zilte*** hoofdsommelier Aaron Moeraert stelde een 

gift box samen voor een gastronomische reis die elke 

levensgenieter kan bekoren. Haal de Zilte beleving in huis 

dankzij de Zilte x Vinetiq wijnbox en proef zelf van deze 

uitstekende selectie.

GIANLUCA DI TARANTO SELECTION

AARON MOERAERT - ZILTE SELECTION

Aaron Moeraert Gianluca Di Taranto 

LIGHT LARGE



Voor wie enkel het meest exclusieve 

goed genoeg is. Deze box bevat een 

fles Valke Vleug wijn en een voucher 

voor 2 personen voor een unieke 

wijnbeleving op ons eigen wijndomein 

Valke Vleug, inclusief cool climate 

tasting van een selectie uit het Vinetiq 

assortiment. Uiterst schaars en dus 

bijzonder waardevol. 

Excl BTW

€ 161,16

EXCLUSIVE VALKE VLEUG BLISS

Een hedonistische en hedendaagse wijnhoeve in harmonie 

met de lokale tradities en omgeving, ontworpen door 

veelvuldig bekroond en internationaal gerenommeerd 

architect Vincent Van Duysen.

WijndomeinValke Vleug 
WIJN(T)HUIS VAN VINETIQ



Liever een 
gepersonaliseerd cadeau?

Gepersonaliseerde 

etiketten met jouw 

logo of een persoonlijk 

kaartje? Met bijpassende 

snacks, exclusieve wijnen, 

toegankelijke bestsellers, 

bio(dynamische) flessen of 

non-alcoholische varianten? 

Can do! Just ask. 

We verpakken jouw gekozen 

wijnen steevast in een 

luxueuze, gepersonaliseerde 

Vinetiq geschenkdoos, met 

bijhorende wijnfiches.

Jouw relatiegeschenken kies je uit onze 

kwaliteitsselectie. Maar we stellen net zo graag een 

wijnbox of -beleving op maat samen, helemaal 

volgens jouw budget en voorkeuren.

Gift boxen  
op maat



VINETIQ.EU  I  Vinetiq Taste-in store  

Nassaustraat 36, 2000 Antwerpen 

cheers@vinetiq.eu  I  03 296 89 69

CONTACTEER ONS

LET US SERVE YOU 

COOL GIFT CARDS

Weet je niet welke wijn te kiezen? 
Ben je op zoek naar een last minute 

verrassing? 

Dan is onze Cool Gift Card de ideale 
oplossing. De voucher kan zowel digitaal 

als per post verstuurd worden.

Organiseer je een bedrijfsfeest  
of ander event? 

Wij voorzien je graag van passende wijnen. 
Onze wijnexperten kunnen niet wachten om 

jouw verhaal te vertellen.

*Alle prijzen in deze brochure zijn exclusief btw en verzendkosten.  

Wijnselectie, jaartallen en prijzen kunnen afwijken.
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