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Nyhedsbrev nr 142 fra ALMs Vin Engros!     www.alms.dk
Udsendt den 10.. oktober 2022.

Normale åbningstider igen

Vi er nu tilbage med normale åbningstider, onsdage og lørdage fra kl 11 til 13 begge dage. 

Klargøringen af vores nye lokaler trækker stadig ud, så nu forventer vi, at skal blive på den
gamle adresse året ud.       

 Vi skruer derfor op for udsalget af rester. Nu er der 22 på listen. Skynd jer, nogle er ved at
være udsolgt. Link: Specielle tilbud

Flytteudsalget forsætter også, mængerabat på 15% eller 25% på udvalgte vine. 
 Link: Flytteudsalg

 Flere af resttilbudene, indgår også i Flytteudsalget, så der kan komme en mængerabat på
15% eller 25% oven i den i forvejen nedsatte pris.

Mosel vine
 De populære Mosel vine fra Scholtes er nu på lager igen. 

 Til forskel fra alt andet, så er de ikke steget. Takket være en bedre aftale pga af mængden
vi sælger, har vi kunnet holde prisen.

 Link: Mosel

 

Törley Mousserende:
 Vi har netop fået nye forsyninger af følgende:

 5911 Törley Rosé Alkohol fri
 5901 Törley Charmant Rosé
 5904 Törley Gala Sec

 de har alle fået nye etiketter.
 Link: Ungarn

Vores restlager af de gamle har vi sat på tilbud til 10 dkk pr flaske:
       Törley Charmant Rosé

 Törley Gala Sec
 Törley Charmant Rouge

 

Kan du ikke se priser, så klik her: Anmod om LOG-IN

 

       Det var nyhederne for denne gang.

https://app.heyloyalty.com/campaigns/285458/stats/show-click-map/a
http://www.alms.dk/
http://alms.dk/shop/specielle-tilbud-58c1.html
http://alms.dk/shop/flytteudsalg-113c1.html
http://alms.dk/shop/mosel-90c1.html
http://alms.dk/shop/ungarn-11c1.html
http://alms.dk/shop/addb2b.html


       Listen med gode tilbud:  Se listen - Tryk her !!!!!

Se de 22 vine der er med i flytteudsalget!

Køb ikke katten i sækken.                    
 Alle vine kan smages inden køb

  
Kurvene er også fyldt op med gode tilbud

 

Åbningstider :
 Hver onsdag og lørdag fra 11 til 13

 

Venlig hilsen

Jørgen
 ALMs Vin Engros      

Tlf.: 21 42 79 81

E-mail : vin@alms.dk

www.alms.dk

Vil du gerne anbefale os til andre, så videresend dette Nyhedsbrev eller nedenstående LINK:

Tilmelding til Nyhedsbrevet fra ALMs Vin Engros

Denne mail er sendt på vegne af ALMs Vin Engros.
Ønsker du ikke at modtage Nyhedsbrevet længere så tryk her Afmeld
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