
  دبي في كلو لو تطلقھا عاما 60 لمدة المعتقة جرانج نبيذ من مجموعة وأكمل أفرد): األولى( جلوبال نشرة

  /أ ش أ/ واير نيوز آر بي/ 2014 الثاني، تشرين نوفمبر، 6 في المتحدة، العربية اإلمارات دولة دبي،

 

 .أسترالي دوالر ألف 660 بمبلغ للبيع قبل من صنعه تم أخر معتق نبيذ أي تفوق التي الوحيدة المجموعة تتوفر

 لبيع للتجزئة ###Le Clos ### كلو لو لدى أسترالي دوالر ألف 660 بمبلغ بالتجزئة للبيع جرانج بنفولدز نبيذ من مجموعة وأكمل أفرد اآلن تتوفر

 .العالم طرق مفترق على الدولي دبي مطار في الراقي والنبيذ الفاخرة الروحية المشروبات

 

  على الضغط بالرجاء االعالم، لوسائل الصحفي البيان لعرض 

  

###http://www.multivu.com/players/English/72762586‐le‐clos‐australian‐wine‐in‐dubai### 

 

 :على وتشمل زجاجة 61 في عاام 60 لـ تاريخھا ويعود معتق نبيذ تقدم كلو لو المعتقة، الخمور ھذه استخالص في خبراتھا باستخدام

      

 .العالم في منه قليل عدد ھناك أن يعتقد والذي للغاية النادر ### Cabernet Sauvignon 1953 ###ساوفيغنون كابرنيه ‐

 

 

  1959 و 1958 ،1957" المخفي المعتق النبيذ" ‐

 

  2008 و 1990،و1976 ،و1955: العالم في األفضل بين من يعتبر جائزة على الحاصل المعتق النبيذ ‐

 

 للنبيذ الستين اإلصدار بمناسبة الماضي الشھر اطالقه تم والذي ### Penfolds Grange 2010###  2010 جرانج بنفولدز نبيذ أحدث ‐ 

 

 

 النبيذ من الفلين بسدادات زجاجات ست غلق إعادة على تشمل التي المجموعة، لترخيص كلو لو مع بالتعاون كثب عن جرانج بنفولدز صانعي يعمل
 .جاجو بيتر النبيذ، صانع بنفولدز، رئيس واسطةب المعتق

 

 المجمعين مجموعة من كجزء المعتق النبيذ من المتصلة بالسلسلة إعجابه إبداء األخير للمشتري  يتيح مما للبيع، مبتكرا عرضا كلو لو أوجدت  
 .بھا ويستمتعوا ليتذوقوھا عقد، كل من المعتق النبيذ من إضافيين اثنين عن فضال الكاملة،

 



 ففي. المجموعة ھذه تشكيل في الحقيقي الدافع كان لعمالئنا كبير بشكل متحمسون أننا حقيقة" كلو لو في الفاخر النبيذ قسم رئيس ديكسون أوليفر قال  
 السفر وھواة النبيذ محبي إلى جدا نادر شئ لجلب متحمسون نحن. العالم في جرانج مجموعة وأفرد أكمل من جمعناه لما للغاية فخورون نحن كلو لو
 ."دبي وعبر إلى

 

 تشمل والتي كاملة، عام 60 لمدة المعتق جرانج بنفولدز نبيذ قدمت كلو لو ألن مسرورون نحن" لبنفولدز النبيذ، صانع رئيس جاجو، بيتر وأضاف  

 في نوعھا من وفريدة نادرة منتجات بتوفير المرموقة السمعة ومع. بدبي العالم طرق ملتقى في للشراء متاحة جعلتھا والتي نبيذ، زجاجة 61 على

  ."العالم مستھلكى إلى جرانج بنفولدز قصة لنشر المثالي المكان ھو كلو لو السوق،

 

 بالشراكة بالعمل دبي، في الجديد بيتھا وصلت حتي كيلومتر ألف 12 حرارته، درجة في التحكم تم مخزن في دقيقة بعناية النبيذ مجموعة كلو لو نقلت

  ###dnata, Skycargo and Freightworks ### الجوي للشحن دناتا اإلماراتية الشركات جموعةم مع

 

 يعطي مصغر وموقع فيديو شريط مع المتجر، في" التاج جوھرة' لعرض المناخ في للتحكم وصممت الطلب، حسب على التجزئة متاجر أنشأت 
 كلو لو موقع عبر االنترنت أو المطار في فراغھم، وقت في  ستمتاعلال للعمالء جرانج وقصة التاريخي الزمني الجدول تفاصيل
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