Filosofia
A origem do vinho remonta dos tempos dos Fenícios e era parte da alimentação básica da população.
Olhando para a história, a Premier Wine nasce do desejo de levar o vinho de volta ao gosto popular.
Com inovação e cuidado, mostrar aos brasileiros outros angulos do mundo do vinho, pra levar à cada
mesa brasileira uma garrafa de vinho.

Parcerias Exclusivas
Argentina

É com lojas modernas, estruturas intuitivas, funcionarios treinados e vinhos selecionados
criteriosamente, que vamos inovar e mostrar que vinho é para todos.
Passar conhecimento e formar consumidores é nossa missão: Como um bom papo entre amigos, a
PW tem a filosofia de entreter, descontrair mas também de acrescentar informação, sempre com
originalidade.
Para tanto, contamos com um seleto grupo de Parceiros de todo o mundo que fornecem com
exclusividade suas mais prestigiosas marcas, em sua maioria inéditas no mercado nacional.

Enogastronomia: vinho em todos os sentidos.
A Culinária Brasileira é um expoente nacional e tem se destacado cada dia mais. Pensando
nisso a trouxemos o conceito da enogastronomia pra dentro das lojas, através do Violet
Bistro, com cardapio pensado para os vinhos trazidos pela Premier Wine. Lá os Clientes
podem consumir os vinhos à preço de prateleira, o que tem se mostrado uma tendência
no mercado.

Chile

Espanha

O espaço do Violet Bistro também é utilizado para a realização de palestras, cursos e
eventos, seguindo sempre nossa filosofia.

Enotrip - De lá pra cá

França

O vinho é do mundo. Cada país tem suas caracteristicas e curiosidades. Entendemos
ser fundamental o intercâmbio, a visita, a experiência nas bodegas para que o
cliente possa entender literalmente em todos os sentidos, o vinho que levamos
até a prateleira.
Por isso A Premier Wine, junto com especialistas renomados, vai levar seus cliete
para conhecer as delicias dos vinhos e espumantes e cada canto do mundo.
Conhecimento e vinho.
Portugal

Nova Zelândia

Mais de
Rótulos

Italia
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ALSACE • BORDEAUX • BOURGOGNE & RHÔNE • PROVENCE • PIEMONTE •VENETO • EMILIA-ROMAGNA
UMBRIA • ABRUZZO • PUGLIA • SICILIA • RIOJA E NAVARRA • RIBERA DEL DUERO • CASTILLA Y LEÓN
JUMILLA • DOURO • BEIRA • MENDOZA • CAFAYATE, SALTA
VALE DO MAULE • VALLE CENTRAL & CACHAPOAL • MARLBOROUGH

Copacabana - Rio de Janeiro
N. S. de Copacabana, 178
(21) 3636-6363

Niterói - Rio de Janeiro
Rua Castilho França, 36, Icaraí
(21) 6363-3636

Centro - Rio de Janeiro
Rua Dom Gerardo, 64 G/H
(21) 6363-3636

Em breve:
São Paulo - SP
Moema - Av. Indianópolis, 473
Santo André - São Paulo
Campinas - São Paulo

www.premierwine.com.br I contato@premierwine.com.br I

/premierwinebrasil

