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Pavasara–vasaras katalogs 
korporatīvajiem klientiem 2022

Šī pavasara kataloga mērķis ir padarīt piedāvātos produktus un servisus unikālus un atmiņā 
paliekošus, kā arī atklāt vienkāršu un ātru veidu, kā uzlabot kompānijas tēlu un motivēt Jūsu 
komandas dalībniekus. 

Izmantojiet Noble Wine 
pakalpojumus, lai:
• Nodrošinātu labākus pārrunu rezultātus 

svarīgos jautājumos;
• Individuāli pateiktos saviem partneriem par 

veiksmīgu sadarbību;
• Apsveiktu kādā nozīmīgā notikumā svarīgu 

klientu, darbinieku vai biznesa partneri;
• Iegūtu nozīmīgas personas labvēlību.

Noble Wine pavasara piedāvājums ietver:
• Sezonālus komplektus ar atbilstošu iepakojumu piknikiem un dārza ballītēm; 
• Vasaras vīnu izlases par lieliskām cenām visām gaumēm 
• Dāvanu komplektus ar glāzēm un citiem aksesuāriem; 
• Dāvanu jubilejā ar īpaša gada Armanjaku; 
• Tūre pa Latvijas vīndarītavām vīnziņu pavadībā;
• Degustācijas, privātos pasākumus un vīnziņu pakalpojumus izbraukumu 

pasākumos. 

Kāpēc vērsties pie Noble Wine?
• Mūsu produkti nav atrodami lielveikalu 

plauktos – profesionāli vīnziņi nekļūdīgi 
izvēlēsies vīnu un uzkodas. 

• Jūsu izvēlētie produkti tiks gaumīgi iesaiņoti 
saskaņā ar Jūsu vēlmēm.

• Mēs nogādāsim Jūsu dāvanu līdz saņēmēja 
mājas durvīm. 

• Mēs piedāvājam draudzīgu cenu politiku ar 
20% atlaidi no veikala cenas.

Noble Wine

https://noblewine.lv/


Sezonāli komplekti piknikiem
un dārza ballītēm

• Pieejami gan vīna komplekti, gan arī bezalkoholisko dzērienu komplekti. 
• Iekļauts izcils aksesuārs vīnu pagrabam vai virtuvei – metāla groziņš. 
• Komplektus var veidot dažādās versijās, iekļaujot produktus un vīnus pēc jūsu izvēles. 

Cenu diapazons sākot no 40 €.

Nr.1 – 42 € Nr.2 – 85 € Nr.3 – 61 €

Nr.5 – 44 €

Nr.8 – 62 €

Nr.6 – 104 €

Nr.9 – 82 €Nr.7 –55 €

Nr.4 – 103 €
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Vasaras vīnu izlase par lieliskām cenām 
visām gaumēm
• Pagājušās vasaras sezonas bestselleri;
• Jaunie vīni, kuri atveldzēs vasaras sezonā;
• Paredzēti vasaras ballēm, korporatīviem pasākumiem, svētkiem u.c.; 
• Unikālas cenas no 1.aprīļa līdz 1.septembrim!

Stils un ražotājs Valsts un reģions Piezīmes Orģinālā
cena

Piedāvajuma
cena

Dzirkstošie vīni
Collalto Italija, Prosecco "Silky" Extra Dry (pussauss) 15,30 € 12,24 € 
Parigot & Richard Francija, Cremant de Bourgogne 'La Sentinelle'' Blanc de Blancs Extra-Brut 23,00 € 18,40 €
Diebolt Vallois Francija, Champagne Brut Blanc de Blancs 43,00 € 34,40 €
Jean-Pierre Seconde Francija, Champagne Brut Rose 46,00 € 36,80 €
Henri Dosnon Francija, Champagne Brut Selection 32,00 € 25,60 €
Baltvīni
Calmel & Joseph Francija, Pays d’Oc "Villa Blanche" Sauvignon Blanc 2020 13,50 € 10,80 €
Tenuta del Morer Itālija, Friuli Pinot Grigio 2019 14,00 € 11,20 €
Tamellini Itālija, Soave 2020 17,00 € 13,60 €
Castellari Bergaglio Itālija, Gavi "Salluvii" 2020 18,00 € 14,40 €
Domaine de la Pepiere Francija, Muscadet-Sevre-et-Maine 2020 18,00 € 14,40 €
Stadlmann Austrija, Thermenregion Gruner Veltliner "Badener Berg" 2018 18,35 € 14,68 € 
Weingut Battenfeld-Spanier Vācija, Rheinhessen Riesling Eisquell (sauss) 2020 19,00 € 15,20 €
Weingut Markus Molitor Vācija, Mosel Riesling Haus Klosterberg Feinherb (pussauss) 2020 19,00 € 15,20 €
Domaine La Croix Montjoie Francija, Vezelay "Impatiente" Chardonnay 2020 22,00 € 17,60 €
Walter Skoff Austrija, Südsteiermark Gewurztraminer Ried "Kranach"  (sauss) 2020 21,00 € 16,80 €
Terenzuola Itālija, Colli di Luni "Vigne Basse" Vermentino 2020 20,00 € 16,00 €
Domaine Roland Laventureux Francija, Chablis 2019 27,00 € 21,60 €
Rozā vīni
Chateau Roubine Francija, Cotes-de-Provence 'Vie en Rose'' 2021 15,50 € 12,40 € 
Weingut Prieler Austrija, Burgenland Rose vom Stein (Blaufrankisch) 2021 19,00 € 15,20 €
Can Sumoi Spānija, Penedes "La Rosa" 2021 22,00 € 17,60 €
Saraknvīni
Calmel & Joseph Francija, Pays d’Oc Malbec 2020 13,00 € 10,40 €
Chateau La Mothe du Barry Francija, Bordeaux 2020 13,40 € 10,72 €
Tenuta Ulisse Italija, Montepulciano d`Abruzzo 2019 19,50 € 15,60 €
Fattoria Selvapiana Itālija, Chianti Rufina 2020 21,00 € 16,80 €
Ca la Bionda Itālija, Valpolicella Classico 2020 21,00 € 16,80 €
Weingut Prieler Austrija, Burgenland Blaufrankisch "Johanneshohe" 2018 21,00 € 16,80 €
Domaines Devillard Francija, Bourgogne "Le Renard"  Pinot Noir 2017 22,00 € 17,60 €
Cantine Polvanera Italija, Giolla del Colle Primitivo ''14'' 2019 24,20 € 19,36 €
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Tūre pa Latvijas vīndarītavām vīnziņu pavadībā

Vai zināji, ka Latvijā ir vīndarītavas un vīna dārzi, kas izskatās gluži kā Francijā?

Process tiek noturēts nerūsējošā tērauda mucās un vīnogu audzēšana — sakoptos vīna dārzos, nevis 
gar mājas sienām. Piedāvājam unikālu un vēl nebijušu iespēju vīnziņa Ronalda Pētersona vadībā 
noorganizēt komandas saliedēšanās pasākumu Latvijas vīnogu audzētāju vīnogulājos! Vīna tūres laikā 
atklāsim divus izmeklētus ražotājus Tukuma pusē, kas dalīsies ar stāstos par mājas vēsturi, vedīs 
tūrē caur vīna dārziem un vīndarītavu, kā arī, protams, piedāvās vīnu degustāciju. Izbraucienā Ronalds 
stāstīs par Latvijas vīndarīšanas vēsturi, vīnogām, vīndariem, audzēšanas un vīndarīšanas specifiku 
Latvijā un ārzemēs. Ceļojuma noslēgumā ir iespējams ieplānot vēlās pusdienas pie kāda no Noble Wine 
sadarbības partneriem jūras līča krastā, posmā no Engures līdz Jūrmalai.

• Vienīgais, kas ir nepieciešams šajā “ekskursijā”, ir atbilstošs apģērbs un labs garastāvoklis.
• Cenā iekļauts ūdens, vīna glazes, aperatīvs ceļojuma startā, degustācijas līdz 12 vīniem ar uzkodām.
• Pieņemam grupas līdz 8 cilvēkiem (minivens), kā arī lielākas grupas skaitā no 15–30 (lielais autobuss).
• Ekskursijas ilgums ~9h.

Izmaksas grupai līdz no 8 cilvēkiem – 1350 € ar PVN
Izmaksas grupai līdz 15–26 cilvēkiem – 2100 € ar PVN
Izmaksas grupai līdz 30–40 cilvēkiem – 3200 € ar PVN Vairāk informācijas
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Korporatīvas svinības un pasākumi

Vīnziņa pakalpojumi, Lehmann Glass glāžu noma, ēdienu atlase pie dzērieniem, interaktīvās 
degustācijas un citas vīnu pasākumu aktivitātes viesiem – tas viss cels korporatīvā pasākuma 
līmeni. Mēs palīdzēsim Jums noorganizēt gan apjomīgas svinības par godu kompānijas 
jubilejai, gan jautrus svētkus kolektīvam, gan darījuma vakariņas kluba gaisotnē vai atmiņā 
paliekošu prezentāciju, kā arī komandas saliedēšanas pasākumu vai apmācību semināru.

Privātie pasākumi Noble Wine 
telpās
Noble Wine laipni ver savas durvis klientu īpašajiem 
privātajiem pasākumiem! Piedāvājam savās telpās 
noorganizēt brīnišķīgu notikumu Jūsu kolektīvam, 
Jums vēlamā laikā un mūsu lielisko vīnziņu pavadībā. 
Unikālās Noble Wine telpas ir pieejamas nomai 
komplektā ar īpašu pieeju no personāla un izciliem 
garšas baudījumiem ēdienkartēs un dzērien-kartēs! 
Pasākumi var aptvert gan degustācijas un greznas 
vīna vakariņas, jo piedāvājumā ir izcili vīna paraugi 
ar piemeklētiem ēdieniem, gan arī darījumu sapulces 
un komandu saliedēšanas pasākumus.

Cena sākot no 45 € no personas, ja ir mazāk kā 4 
personas tad atsevišķi tiek klāt skaitītas vīnziņa 
izmaksas (100 € / h) +PVN

Cenā ietilpst 6 paraugi vīna (75 ml), piemeklētas 
nelielas uzkodas (olīvas, siers, gaļa, maize)

Privātie pasākumi ofisa telpās
Noble Wine ne tikai laipni aicina ciemos, bet arī labprāt dodas pie Jums! Piedāvājam izbraukuma vīna 
degustācijas mūsu vīnziņu pavadībā, saskaņojot laiku, vietu un tēmas pēc pašu labpatikas. Programmā īpaši 
pieejama personiska pieeja un izcilu baltu, sarkanu, rozā un dzirkstošu vīnu paraugi — tā var būt izglītojoša 
lekcija par interesējošu vīna tēmu, vīna vakariņas, kas sniedz gastronomisku piepildījumu vai arī citas 
izklaidējošas aktivitātes, kas tiek apvienotas ar izmeklētu vīnu un saderīgu ēdienu baudīšanu — gleznošana, 
veidošana, spēles.

Cena 10 personām sākot no 500 € +PVN

Cenā iekļauts: 5-6 vīna paraugi, piemeklētas uzkodas ( olīvas, gaļa, siers, maize utt.), trauku noma, transports un 
vīnziņa stāstījums 1,5 h garumā.

Izbraukuma vīna bārs
Noble Wine piesakās izkāpt no saviem rāmjiem, lai 
labprātīgi dotos uz Jūsējiem! Ja plānojat organizēt 
īpašu pasākumu, gada balli, vasaras sporta spēles 
vai kādu festivālu, kur vēlaties saņemt personiskāku 
pieeju no vīnziņiem, Noble Wine ir gatavībā doties 
pie Jums ar savu izbraukuma vīna bāru! Mēs 
būsim elastīgi un pielāgosimies notikuma tēmai, 
piemeklējot atbilstošākos dzērienus, ar ko cienāt 
pasākuma viesus! Garšas labsajūtu atslēgvārdi pēc 
Jūsu izvēles — sarkani, samtaini, balti, augļaini, 
kraukšķīgi, atspirdzinoši, dzirkstoši!

Cena 100 personām sākot no 1500 € + izvēlētie 
dzērieni +PVN

Cenā ietilpst: bāra lete, trauku noma, transports, 
apkalpojošais personāls (bārmenis / somm / 
viesmīlis)

Vairāk informācijas
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Pieredze rāda, ka katram klientam ir nepieciešama unikāla pieeja, tādēļ mēs piedāvājam 
plašu sortimentu:
• Vīni, stiprie dzērieni, liķieri, bezalkoholiskie dzērieni;
• Glāzes no Lehmann un citiem ekskluzīviem ražotājiem;
• Spāņu čipsi, olīvas, pastētes un musi;
• Cenas komplektiem sākot no 35 €!

Tikai Noble Wine Jums ir iespēja iegādāties tik individuālu un īpašu dāvanu – konkrēta ražas 
gada armanjaku no De Montal ražotāja! Mūsu kolekcijā ir plašs ražas gadu diapazons, sākot 
ar 1901. gadu, tādējādi varat izvēlēties pudeli ar Jūsu kolēģa, klienta vai drauga dzimšanas 
gadu. Izcila dāvana arī uzņēmuma dibināšanas gadadienai! 

Dāvanu komplekti ar glāzēm un citiem 
aksesuāriem

Dāvana jubilejā ar īpaša gada Armanjaku

0,2 L ar kasti 0,7 L ar kasti

Vairāk informācijas

Vairāk informācijas
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+371 25417173

corporate@noblewine.lv

www.noblewine.lv

Elizabetes iela 33, Rīga, LV-1010, Latvija
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