Folkkärt vin har fått ny design.
CHILL OUT, som är ett av Sveriges mest sålda vinvarumärken får nu ny skepnad. Anledningen bakom är för att vi som
konsumenter har fått ett större intresse för vin och dess bakgrund. Med de nya förpackningarna kommer vinets ursprung
att speglas så att vi tydligt vet vad det är vi avnjuter.

Vinerna från Chill Out kommer från delar av hela världen. Ett noggrant urval av de bästa vinodlingarna görs för att säkerställa
kvalitén på vinerna som varit svenskarnas favoriter sedan 2002. Vinerna från Chill Out är okomplicerade och moderna och
passar till livets alla små tillfällen, från en god middag till sällskapsvin i goda vänners lag. Chill Out är vinet för den moderna
människan i ständig förnyelse och det vill man också kommunicera med den nya eleganta designen.

– Att välja vin idag är svårt för många konsumenter och vi vill hjälpa dem att
känna att de gör ett bra val. Genom att följa med i tiden och regelbundet
utveckla vårt utseende och produktportfölj vill vi uppfattas som ett modernt och
aktivt varumärke. Sedan vi lanserade CHILL OUT har våra konsumenters
vinkunskap och intresse utvecklats med oss, och med den nya designen kan de
tydligare se vinets smakinriktning och var det kommer ifrån, säger Catrin
Söderberg, Regional Category Brand Manager på Altia Sweden.
Under de senaste åren har Chill Out breddat sitt utbud med ekologiska samt
rättvisemärkta viner. Chill Out var också bland de första att buteljera sina viner i
PET-flaskor. Detta innebär 40 % mindre miljöpåverkan och flaskorna är
dessutom 100 % återvinningsbara. Inte nog med det, rent praktiskt är de också
till en stor fördel. PET-flaskorna är mycket enklare att bära med sig till
exempelvis picknicken eller skidbacken.

CHILL OUT Shiraz California
Systembolagsnummer: 22826

79,00 kr

CHILL OUT Shiraz California har en stor, varm och
fruktig doft med inslag av blåbär och körsbär. Fyllig och
relativt mjuk smak med koncentrerad frukt. Inslag av
körsbär, blåbär, björnbär och ek. Eldig och lång
eftersmak.
Passar perfekt till grillat kött och hårdostar!

