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Com o principal objectivo de
mostrar os produtos e as soluções
da Plotbiz bem como apresentar e
promover o Mapa da Região
Vitivinícola do Algarve, o primeiro
grande evento Plotbiz em parceria
com a Comissão Vitivinícola do
Algarve, vai realiza-se no próximo
sábado, dia 11 de Novembro, no
Restaurante Suisse (Fonte Santa),
entre Quarteira e Almancil.

O evento é exclusivo para clientes
Plotbiz e produtores de Vinhos do
Algarve, cujo programa começa às
15h30 com a degustação de vinhos
produzidos no Algarve,
acompanhada de petiscos
tradicionais, a que se segue ás
16h00, a inauguração do primeiro
Outdoor exclusivo da Plotbiz, bem
como a apresentação dos novos
mapas Vilasol e Guia de Comércio
para o concelho de Loulé, e o nosso
novo projeto de vídeo para
negócios.
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Saliente-se que durante a primeira
fase do evento actuará a fadista
Ondina Santos e o saxofonista
Martin Teutscher.

Às 16:30 terá lugar a apresentação
do mapa da “Região Vitivinícola do
Algarve“ pelo Presidente da CVA –
Carlos Gracias, a que se seguirá,
às 17:00 “O Futuro do Plotbiz”, por
Artur Gonçalves.

Antes do encerramento do evento,
está agendado mais um momento
musical com Cláudia Isabel.

Para aqueles que pretendam ficar
mais tempo, será servido um buffet
no restaurante, o qual é sujeito a
pré-reserva, sendo que para
confirmar a sua presença, devem
os interessados fazê-lo através do
email: algarve@plotbiz.com
(algarve@plotbiz.com)  ou do
telefone 913 201 818.
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