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Ferrari Trentino podczas premiery VOLVO v90!

W siedzibie VOLVO NOVA Łódź, łódzkiego dealera szwedzkich samochodów, odbył się premierowy pokaz modelu
Volvo v90 Cross Country. Podczas uroczystości ogromne zainteresowanie wzbudziła również marka Ferrari… Trento,
czyli jeden z najbardziej prestiżowych producentów win musujących na świecie. Jego obecność na łódzkim święcie
motoryzacji zapewniła spółka Partner Center.

Wielbiciele marki VOLVO gremialnie stawili się w salonie VOLVO NOVA Łódź na długo oczekiwaną premierę serii
v90 Cross Country. Auto bez wątpienia jest motoryzacyjnym arcydziełem, wspaniale łączącym moc z atrakcyjnym
designem oraz rozwiązaniami zwiększającymi komfort i bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów.
Partnerem wydarzenia był Partner Center, łódzki dystrybutor win oraz marka dobrewino.pl. To dzięki nim,
uczestniczący w wydarzeniu goście mieli okazję poznać markę Ferrari Trento. „Specyfika eventu oraz obecność fanów
motoryzacji miała ogromne znaczenie w wyborze właśnie tej marki. Ferrari Trento to synonim prestiżu i elegancji,
doskonale nawiązujący do dbałości o każdy szczegół nowego v90.” – mówi Adam Drozdowski z Partner Center.
Ciekawostką jest fakt, że obie marki są niemal rówieśnikami. Gdy w 1927 roku z linii produkcyjnych zakładu w
Göteborgu, zjeżdżały pierwsze samochody marki VOLVO, Giulio Ferrari realizował już swoje marzenie o stworzeniu
wyjątkowego wina, które mogłoby stać się realną konkurencją dla francuskich szampanów. Założona przez niego w
1903 roku winnica Ferrari Trentino wkrótce stała się synonimem prestiżu i najwyższej jakości produktów, a sam Giulio
Ferrari zdobył najwyższe, międzynarodowe uznanie i szacunek – również swych francuskich konkurentów.
Dziś Ferrari Trentino należy do absolutnej, światowej czołówki producentów win. Sukcesy osiągane przez tę markę w
poprzednim stuleciu, mają swą kontynuację w XXI wieku. Warto przypomnieć, że winnica Ferrari Trento - między
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innymi - w 2015 roku zdobyła tytuł Producenta Roku podczas międzynarodowego konkursu „Champagne and
Sparkling Wine World Championships 2015”. Dodatkowo, aż 9 produktów Ferrari otrzymało nagrody w swoich
kategoriach, co jak do tej pory, nie udało się żadnemu innemu producentowi win musujących. W tym samym roku,
marka otrzymała tytuł “European Winery of the Year” podczas Wine Enthusiast Wine Star Awards.
Wina musujące marki Ferrari Trentino dostępne są w ofercie Partner Center:
https://www.dobrewino.pl/catalogsearch/result/?q=ferrari
Partner Center / Verbum
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