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Grzaniec Galicyjski Red Hot Chilli – gorąca nowość od JNT Group

Jeszcze bardziej rozgrzewający Grzaniec Galicyjski przygotowała na sezon jesienno-zimowy
spółka JNT Group. Wprowadzenie nowego, pikantnego wariantu Grzańca Galicyjskiego Red
Hot Chilli wspierać będzie kampania digital oraz komunikacja w punktach sprzedaży.

Grzaniec Galicyjski swój 25-letni sukces zawdzięcza oryginalnej, tradycyjnej recepturze. Jej sekret  stanowi wino

dostępne tylko w trzech miejscach na świecie, a także specjalnie dobrana kompozycja naturalnych przypraw

korzennych. To one sprawiły, że nazwa „Grzaniec Galicyjski” używana jest w Polsce jako synonim wina grzanego.

Oprócz klasycznego Grzańca Galicyjskiego marka oferuje wiele wariantów, takich jak Miodowy, Bezalkoholowy oraz

VIP White.

Wprowadzany obecnie na rynek Grzaniec Galicyjski Red Hot Chilli to wyjątkowy wariant produktu, który idealnie

komponuje się z Grzańcem Galicyjskim. Jest to odpowiedź na bardzo popularny smak Chilli, który pojawia się

obecnie w wielu kategoriach alkoholi.

JNT Group jako lider w kategorii win grzanych bardzo dba o jej rozwój – mówi Jakub Nowak, Prezes Zarządu JNT

Group. – Co roku rozbudowujemy obydwie nasze marki – Grzaniec Galicyjski i Zbójeckie Grzane – o nowe

warianty. Jesteśmy przekonani, że Grzaniec Galicyjski Red Hot Chilli zyska wielu amatorów. A to dzięki wyjątkowej

kompozycji tradycyjnego grzańca wzmocnionego naturalnym i modnym Chilli.

Sprzedaż Grzańca Galicyjskiego Red Hot Chilli zostanie wsparta komunikacją zintegrowaną w social mediach oraz w

punktach sprzedaży, a także działaniami PR.

Nowy Grzaniec Galicyjski dostępny będzie w butelkach o pojemności 1 l oraz 200 ml.

JNT Group S.A. Sp.K. jest jednym z największych producentów, importerów i dystrybutorów branży winiarskiej w

Polsce. Ta dynamicznie rozwijająca się, nowoczesna �rma posiada szeroką i różnorodną ofertę produktową, która

obejmuje m.in.: wina gronowe, wina musujące, wermuty. A także wina grzane, ekologiczne, deserowe, owocowe,

cydry, napoje niskoalkoholowe, hard seltzery, hard lemonade oraz drinki RTD. Spółka prowadzi intensywne

działania na rynku HoReCa premium. Aby umocnić na nim swoją pozycję, dokonała licznych akwizycji. Przejęła

działalność operacyjną spółki Wino Makłowicz oraz podpisała umowę na wyłączność dystrybucji win do HoReCa z

polską winnicą Miłosz. Firma przejęła także spółkę Platinium Wines.  JNT Group S.A. Sp.K. to także producent

znanych marek takich jak: Grzaniec Galicyjski, Kadarka Prestige, Monte Santi, Barmańska, Wild Wine, The New Land,

Aronica, Zbójeckie Grzane, Leemon Demon, Cool Wave czy Cydr Dobroński. Firma jest Członkiem Związku

Pracodawców Polska Rada Winiarstwa.

 

źródło i fot: newseria.pl

https://serwisspozywczy.pl/2020/02/alkohole/czarna-owca-francuskiego-winiarstwa/
https://www.facebook.com/Serwis-Spo%C5%BCywczy-108734327636773
https://twitter.com/spozywczy
https://www.linkedin.com/company/carmenmedia/about/?viewAsMember=true&fbclid=IwAR1S4aBko8e7v1sPsSuZhddlid75Q97f4HDGlomaICJ4isFXz_peiDlKk90
https://pl.pinterest.com/SerwisSpozywczy
https://serwisspozywczy.pl/2020/02/nowosci/grzaniec-galicyjski-red-hot-chilli-goraca-nowosc-od-jnt-group/#
https://www.instagram.com/serwisspozywczy/
https://serwisspozywczy.pl/
https://serwisspozywczy.pl/category/nowosci/
https://serwisspozywczy.pl/
https://serwisspozywczy.pl/zapisz-sie-na-newslettera/
https://serwisspozywczy.pl/category/aktualnosci/
https://serwisspozywczy.pl/category/technologie/
https://serwisspozywczy.pl/category/ekologia/
https://serwisspozywczy.pl/category/opakowania/
https://serwisspozywczy.pl/branze-spozywcze/
https://serwisspozywczy.pl/2020/02/nowosci/grzaniec-galicyjski-red-hot-chilli-goraca-nowosc-od-jnt-group/#
https://serwisspozywczy.pl/2020/02/nowosci/grzaniec-galicyjski-red-hot-chilli-goraca-nowosc-od-jnt-group/#respond
https://serwisspozywczy.pl/category/nowosci/
https://serwisspozywczy.pl/wp-content/uploads/2020/10/glownekonf_2098570286w_580_small.jpg

