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Față Verso

Propunerea 01 a 

Lac selectiv: montator + text

Ne aflăm cu toții într-un moment  
greu, dar cu răbdare, întelegere și  

colaborare, îl vom depăși. Anul acesta  
nu vom petrece, însă marcăm momentul  

cu un vin bun, din zona noastră, a Sebeșului.

Așa cum Elis Pavaje se bazează pe români  
să se bucure de frumusețea amenajărilor cu 
produsele noastre, așa și cei de la Domeniile 

Ciumbrud se bazează pe noi să le savurăm vinul, 
un produs românesc, din sufletul Sebeșului.

Un vin care îmbină fericit rafinamentul 
tradiției și prestanța istoriei. Un vin subtil  
și plin de nuanțe, armonios și seducător.

Să ne bucurăm de el împreună  
cu familia sau prietenii și  

să continuăm să mergem înainte.

ALB SEC
2019

RIESLING RHIN

alc. vol.12,5% 
Produs de Domeniile Ciumbrud



Propunerea 01 b 

Față Verso
Lac selectiv: montator + text

Ne aflăm cu toții într-un moment  
greu, dar cu răbdare, întelegere și  

colaborare, îl vom depăși. Anul acesta  
nu vom petrece, însă marcăm momentul  

cu un vin bun, din zona noastră, a Sebeșului.

Așa cum Elis Pavaje se bazează pe români  
să se bucure de frumusețea amenajărilor cu 
produsele noastre, așa și cei de la Domeniile 

Ciumbrud se bazează pe noi să le savurăm vinul, 
un produs românesc, din sufletul Sebeșului.

Un vin care îmbină fericit rafinamentul 
tradiției și prestanța istoriei. Un vin subtil  
și plin de nuanțe, armonios și seducător.

Să ne bucurăm de el împreună  
cu familia sau prietenii și  

să continuăm să mergem înainte.

ALB SEC
2019

RIESLING RHIN

alc. vol.12,5% 
Produs de Domeniile Ciumbrud



Propunerea 02

Față Verso
Lac selectiv: text galben + negru

Verso

Ne aflăm cu toții într-un moment  
greu, dar cu răbdare, întelegere și  

colaborare, îl vom depăși. Anul acesta  
nu vom petrece, însă marcăm momentul  

cu un vin bun, din zona noastră, a Sebeșului.

Așa cum Elis Pavaje se bazează pe români  
să se bucure de frumusețea amenajărilor cu 
produsele noastre, așa și cei de la Domeniile 

Ciumbrud se bazează pe noi să le savurăm vinul, 
un produs românesc, din sufletul Sebeșului.

Un vin care îmbină fericit rafinamentul 
tradiției și prestanța istoriei. Un vin subtil  
și plin de nuanțe, armonios și seducător.

Să ne bucurăm de el împreună  
cu familia sau prietenii și  

să continuăm să mergem înainte.

ALB SEC
2019

RIESLING RHIN

alc. vol.12,5% 
Produs de Domeniile Ciumbrud



Propunerea 03

Față Verso
Lac selectiv: text galben + negru

Ne aflăm cu toții într-un moment  
greu, dar cu răbdare, întelegere și  

colaborare, îl vom depăși. Anul acesta  
nu vom petrece, însă marcăm momentul  

cu un vin bun, din zona noastră, a Sebeșului.

Așa cum Elis Pavaje se bazează pe români  
să se bucure de frumusețea amenajărilor cu 
produsele noastre, așa și cei de la Domeniile 

Ciumbrud se bazează pe noi să le savurăm vinul, 
un produs românesc, din sufletul Sebeșului.

Un vin care îmbină fericit rafinamentul 
tradiției și prestanța istoriei. Un vin subtil  
și plin de nuanțe, armonios și seducător.

Să ne bucurăm de el împreună  
cu familia sau prietenii și  

să continuăm să mergem înainte.

ALB SEC
2019

RIESLING RHIN

alc. vol.12,5% 
Produs de Domeniile Ciumbrud



O zi bună!


