
Benefícios de participar na Cellar62 e trabalhar com a Quality Brand Imports 

• Introduzir e apresentar os seus vinhos e região aos retalhistas e grossistas nos EUA na Cellar62. 
• Promover e educar os compradores de vinho norte-americanos sobre a sua região vitivinícola. 
• A Cellar62 será promovida a centenas de compradores de vinho de retalho no mercado norte-

americano. 
• Comunicar diretamente com os compradores de retalho dos EUA e inverter o fluxo de procura 

na cadeia de fornecimento. 
• Acesso aos serviços da Quality Brand Imports com uma taxa fixa por garrafa. 
• Apresentação de preços EXW ou FOB porto EUA para toda a cadeia de fornecimento. 
• Capacidade de vender diretamente a grossistas na maioria dos estados dos EUA. 
• Preços reduzidos de venda a retalho através de acesso a preços reduzidos dentro da cadeia de 

abastecimento = vendas mais elevadas. 
• Assistência com envio de amostras para os EUA. 
• Acesso a listas de retalhistas e contactos de compradores em 48 estados continentais dos EUA. 
• Acesso à informação sobre o mercado de venda a retalho de álcool nos EUA em todos os 48 

estados continentais dos EUA. 
• Acesso à informação sobre regulamentos de álcool em todos os 48 estados continentais dos 

EUA. 
• Acesso a informações sobre regulamentos nos estados de controlo nos EUA. 
• Sessões de consultoria para desenvolver uma estratégia de sucesso no mercado vitivinícola dos 

EUA (duas sessões de uma hora por produtor vinícola para os primeiros 50 participantes). 
• Os primeiros seis certificados de aprovação de etiquetas (COLA) processados gratuitamente 

para os primeiros 50 participantes. 25 dólares taxa fixa por COLA subsequentemente. 
• Acesso aos serviços de marketing prestados pela Quality Brand Promotions e pelos nossos 

parceiros. 
• Acesso a serviços jurídicos por uma das principais sociedades de advocacia internacionais. 
• €2.545.75 taxa anual Cellar62 para o primeiro ano para os primeiros 50 participantes. 
• Descontos adicionais disponíveis para grupos de produtores da mesma região. 

Para mais informações sobre a Cellar62 contacte Tiago Tomás @ info@cellar62.com. 

Para mais informações Quality Brand Imports e Quality Brand Promotions,  contacte Thomas Simon @  
thomas@qbpmail.com. 
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