
 
 

Korporatīvas svinības un pasākumi 

Dodieties ar kolektīvu aizraujošā ceļojumā pa Eiropu ar vīna glāzi 

Covid-19 kolektīva ierastajā ikdienas dzīvē ienesis savas korekcijas. Mēs tik ļoti skumstam pēc 

kopīgām pasēdēšanām, kad neformālā atmosfērā iespējams parunāt par visu, kas uz sirds, izņemot 

darbu, saliedēties un citam citu iepazīt labāk.  

Kompānijas Noble Wine on-line degustācija jums ļaus, neizejot no savas viesistabas un ar vīna glāzi 

rokās, redzēt pazīstamas sejas, tikties un papļāpāt, vienlaikus dodoties ceļojumā pa vīna dārziem visā 

Eiropā un patīkami pavadīt laiku.  

 

On-line degustācija ir: 

• iespēja saliedēt un stiprināt komandu;  

• kopā nosvinēt kādu notikumu vai sasniegumu; 

• motivējoša dāvana departamentam vai kolektīvam;  

• vīna un uzkodu piegādi līdz jūsu namdurvīm. 

 

 

Orientējoša maksa par on-line degustāciju: 

Pakalpojums Cena ar PVN 
Vīnziņa pakalpojumi 200 EUR 
5 dažādi vīna paraugi salieti 100ml pudelītēs un pudele tiek 
aizpildīta ar argona gāzi lai nesabojātos 

16 EUR uz personu 

Papildus  
Uzkodu komplekts 8 EUR uz personu 
Individuāla paraugu un uzkodu piedāde 4 EUR viena adrese 

 

Pasākumi vai degustācijas klātienē 

Ja tomēr gribās satikties klātiene, tad Noble Wine komanda var organizēt svētkus pie sevis 

Noble Wine bāra telpās, citos restorānos vai viesu namos. 

Mēs piedāvājam: 

• vīna degustāciju sertificēta someljē vadībā; 

• vīnu degustēšanai; 

• uzkodas pie vīna; 

• informatīvos materiālus; 

 

Vai jūs vēl šaubāties, ka tas var būt patiesi aizraujoši? Sazinieties ar mums, un jums būs 
iespēja piedalīties vienā no degustācijām bez maksas! 



 
 

Orientējoša maksa par off-line degustācijai līdz 12 cilvēkiem*: 

Pakalpojums Cena ar PVN 

Vīnziņa pakalpojumi 200 EUR 

5 dažādi vīni Sākot no 18 EUR uz personu 

Papildus  

Uzkodu komplekts Sākot no 8 EUR uz personu 

Noble Wine Bar Zaļa istaba (līdz 8 personām) 50 EUR/st (min.100 EUR) 

Noble Wine Skola (līdz 24 personām) 50 EUR/st (min.100 EUR) 

Noble Wine Bar telpa (līdz 12 personām) 50 EUR/st (min.100 EUR), ne bāra 

darba dienās 

 

Uzkodas, ko mēs piedāvājam: 

• Siera izvēle 

• Gaļas izvēle 

• Dažādas tapas 

• Uzkodas no Rīgas labākajiem restorāniem 

 

 

Noble Wine Telpas 

Noble Wine Bar telpa (līdz 12 personām) 

Šeit jūs varat nobaudīt vīnu glāzēs, papildinot to ar 

sezonālajiem ēdieniem vai uzkodām kopā ar saviem 

sadarbības partneriem vai kolēģiem. Unikālas un 

negaidītas garšas kombinācijā ar lielisku vīnu! 

Nodrošinām lielisku apkalpošanu gan tiem, kuri tikai sāk 

izzināt aizraujošo vīna pasauli, gan pieredzējušiem vīna 

pazinējiem 

 

 

Noble Wine Bar Zaļa istaba (līdz 8 personām) 

Lejup pa kāpnēm no mūsu vīna bāra atrodas Zaļa istaba 

ar ļoti privātu atmosfēru līdz 10 cilvēkiem. Ekskluzīva un 

patīkama telpa privātiem vīna pasākumiem vai 

produktīvām darījuma sapulcēm. 

 

 



 
 

 

 

Noble Wine Skola (līdz 24 personām) 

Vīna skola ir apburoša privāta telpa Noble Wine otrajā stāvā. 

Ar vīna kartēm un grāmatām pilnā klase ir paredzēta līdz 

pat 40 cilvēkiem. Tā ir lieliski piemērota lieliem 

pasākumiem, korporatīvām sapulcēm vai dzimšanas dienas 

svinībām. 

 

 

 

Ieinteresējāties? 

Sazinieties ar mūsu menedžeri Ronaldu 

Pētersonu, viņš parūpēsies par vislabāko 

piedāvājumu, kas pilnībā atbildīs Jūsu 

prasībām.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronalds Pētersons 
Pārdošanas direktors 

ronalds.petersons@noblewine.lv 

Tel.: +371 25966298 

33 Elizabetes Street, Riga, 

LV-1010, Latvia 
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