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W I N E PAT H S . C O M
A PRIMEIRA PLATAFORMA DIGITAL QUE APRESENTA
VIAGENS E EXPERIÊNCIAS LUXUOSAS E SOB MEDIDA COM
A TEMÁTICA DE VINHOS, GASTRONOMIA E DESTILADOS
EM DESTINOS ESPECIALIZADOS AO REDOR DO MUNDO.
O objetivo da Wine Paths é colocar os amantes internacionais de vinho e destilados
em contato com os melhores especialistas e estabelecimentos locais nos melhores
destinos de vinho e destilados do mundo.

P

rojetado para viajantes que gostam
de desfrutar dos prazeres da vida,
winepaths.com é uma plataforma online,
que lista excepcionais estabelecimentos
situados nas principais regiões vinícolas e
de destilados do mundo. Os membros da
Wine Paths incluem celebradas vinícolas e
destilarias, restaurantes gastronômicos com
estrelas Michelin, hotéis de luxo e agências
de viagens locais com conhecimento
especializado de cada região. Sua seleção se
estende por 13 países e mais de 90 destinos
ao redor do globo.

Wine Paths fornece uma resposta para
estas perguntas com a garantia de que
cada membro em sua plataforma foi
cuidadosamente selecionado com base
em seu excelente padrão de qualidade,
experiência em vinhos e gastronomia e
comprovado histórico de satisfação dos
clientes.

A Wine Paths foi criada como uma solução
para a tarefa extremamente difícil de
organizar uma viagem sob medida em uma
região de vinhos ou destilados quando você
está do outro lado do mundo.

• Aqueles que preferem ter suas férias
inteiramente sob medida para atender suas
preferências e necessidades, podem entrar
em contato com especialistas locais da
região escolhida.

Como você pode ter certeza de que uma
propriedade específica é confiável e
possui excelência na área de viticultura ou
destilados? Os visitantes são bem recebidos
no local? Como saber se o restaurante que
todo mundo fala é de fato o melhor? Será
que o hotel atinge suas expectativas?

• Aqueles que escolhem organizar sua
viagem por si só, podem encontrar todas
as ferramentas necessárias no site para
entrar em contato com os membros
participantes e reservar diretamente suas
visitas, degustações, estadias e mesas nos
restaurantes.

Na winepaths.com os viajantes mais
exigentes tem a liberdade de organizar sua
viagem de 2 maneiras distintas, com um
especialista local ou por eles mesmos:

RESTAURANTES TÊM O «GUIA DE MICHELIN», HOTÉIS DE
LUXO TÊM «RELAIS E CHÂTEAUX». AO LADO DESTES
GRANDES NOMES, WINE PATHS TEM O OBJETIVO DE
SE TORNAR A MARCA LÍDER NO TURISMO DE VINHOS E
DESTILADOS DE LUXO NO MUNDO.
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Apenas os próprios viajantes sabem realmente
como eles gostam de viajar!

P

ara os viajantes que procuram ideias para as suas próximas férias,
ou profissionais que querem organizar um evento corporativo,
seminário ou uma reunião de gestão em um cenário excepcional
entre vinhedos, o princípio é o mesmo: navegue pelo site, escolha
o seu destino e entre em contato com um especialista local, que irá
organizar um itinerário adaptado às suas necessidades. Ou então, entre
em contato com a Wine Paths, selecione os membros diretamente e
planeje o seu próprio roteiro.

A

maneira que o visitante usa o site é a mesma, seja para aqueles
que querem uma visita exclusiva em uma adega das maiores
propriedades do mundo, ou para aqueles que gostariam apenas
de incluir alguns passeios a vinícolas e degustações em sua estadia.

Quem melhor para desenhar uma viagem de vinhos ou
destilados sob medida do que o principal especialista local
do destino de sua escolha?

W

ine Paths selecionou as melhores agências de viagens locais
nos principais destinos de vinhos e destilados do mundo,
para que eles possam criar viagens sob medida inesquecíveis
para nossos visitantes. Esses especialistas em viagens são os maiores
“insiders”: eles conhecem a fundo sua região e seus segredos e graças
aos seus muitos anos de experiência e profissionalismo têm acesso
privilegiado aos mais cobiçados e desejados endereços no mundo do
vinho e dos destilados. De jóias escondidas e degustações exclusivas
a experiências luxuosas e únicas, eles podem abrir todas as portas
para você: a aventura de sua vida o aguarda. Com Wine Paths, não
há duas viagens iguais: cada programa é exclusivamente projetado
por nossos especialistas. Visitantes que reservam férias de vinhos e
destilados luxuosas com os nossos especialistas locais experimentam
o “caminho sob medida” da Wine Path.

Quem melhor para apresentar sua propriedade, atividades
e diferenciais do que os próprios membros?

P

ara tornar as coisas simples, a Wine Paths escolheu deixar aos
membros a liberdade de gerenciar seus serviços e informações
online. Depois de terem sido selecionados pela Wine Paths, eles
têm total autonomia para fazer upload de conteúdo e destacar suas
propriedades e atividades com ofertas que retratem com precisão
cada região, adega, destilaria, hotel ou restaurante.
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COMO USAR A PLATAFORMA WINE PATHS
A plataforma Wine Paths é uma fonte de inspiração e uma ferramenta prática para
permitir que os apreciadores de vinho mais exigentes e os aficionados por
destilados reservem facilmente férias e/ou experiências personalizadas.
Os visitantes navegam pelo site para descobrir mais de 90 destinos de vinho e
destilados, e podem contatar especialistas locais para um itinerário feito sob
medida ou reservar diretamente com nossos membros selecionados.
Luxuosas viagens de vinho e destilados facilitadas.

1
Selecione seu destino

Wine Paths apresenta uma seleção de mais
de 300 membros e pacotes de viagens sob
medida nas regiões vinícolas da Argentina,
Austrália, Chile, França, Itália, Estados Unidos
(Napa Valley & Sonoma), Nova Zelândia,
Portugal, África do Sul, Espanha e Uruguai.

Membros exclusivos e itinerários de uísque
sob medida, nos mais renomados destinos
de destilados da Escócia, Cognac e Irlanda,
também fazem parte da seleção com
curadoria da Wine Paths.

Se você é um amante de vinhos ou um aficionado
por destilados,você pode organizar e reservar
suas férias exclusivas para qualquer um dos
13 países e mais de 90 destinos disponíveis
em nosso site com um simples clique.
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EM 2018, WINE PATHS
CONTA COM 300
RECURSOS + SELEÇÃO DE
MEMBROS EM 13 PAÍSES E
+ 90 DESTINOS DE VINHO
E DESTILADOS

INSTRUÇÕ E S PA SSO A PA SSO

2
Escolha como você deseja planejar e reservar sua viagem

CONTATE AS VINÍCOLAS, DESTILARIAS,
RESTAURANTES, HOTÉIS E ATIVIDADES

OU

SELECIONADAS PELA WINE PATHS
DIRETAMENTE

O CAMINHO “DIRETO”

CONTATE ESPECIALISTAS
LOCAIS EM VIAGENS
EM CADA DESTINO DE
VINHOS E DESTILADOS

O CAMINHO
“SOB MEDIDA”
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O CAMINHO “DIRETO”

›

‹

O visitante pode pesquisar entre
adegas, destilarias, restaurantes e
atividades disponíveis no seu destino
escolhido, com um simples clique.

Eles também podem filtrar por tema:
«Visitas e Degustações», «Experiências Gourmet»,
«Bem-estar e Natureza» ou «Esportes de Aventura».
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CADA ESTABELECIMENTO APRESENTA SUA
OFERTA COM SUGSTÕES DE ATIVIDADES E
INFORMAÇÕES PRÁTICAS.
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3
Navegue pelos perfis e sugestões dos nossos membros

CADA MEMBRO OFERECE
ATIVIDADES DE VINHO
OU DESTILADOS, QUE
VOCÊ PODE RESERVAR
DIRETAMENTE.

‹



Galerias de fotos no topo de cada perfil,
são adicionadas para dar uma ideia mais
clara da configuração e atmosfera de cada
estabelecimento.
Informações práticas e ferramentas para localizar
o estabelecimento são sistematicamente
fornecidas para fazer com que a organização
da sua viagem seja mais fácil.

›

AO PREENCHER UM FORMULÁRIO DE CONTATO SIMPLES,
OS VISITANTES PODEM RESERVAR VISITAS, QUARTOS OU MESAS EM
RESTAURANTES DIRETAMENTE COM OS RESPECTIVOS ESTABELECIMENTO.
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O CAMINHO “SOB MEDIDA”
Se os visitantes escolherem «reservar sua viagem com um especialista local», eles entrarão em contato com o agente de viagens local
de seu destino escolhido, que irá planejar e reservar um destino de
vinho ou destilado totalmente personalizado para eles.

›

CONTATE ESPECIALISTAS
LOCAIS EM CADA
DESTINO DE VINHOS OU
DESTILADOS

Especialistas locais propõem itinerários para exemplificar como pode ser
organizada a viagem, mas ao final as atividades, hoteis, restaurantes e vinícolas são
refinadas e personalizadas de acordo com as necessidades e preferências de cada visitante,
para que suas férias sejam verdadeiramente sob medida.
Um formulário simples permite que os visitantes contatem o especialista local
e forneçam detalhes sobre sua viagem e experiências desejadas. Assim como todos
os outros membros da Wine Paths, os especialistas locais respondem aos pedidos
dentro de 48 horas após o recebimento do formulário.
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WINEZINE

A WINE PATHS AGREGA VALOR
A rede WINE PATHS é composta por especialistas e consultores, que escrevem
regularmente sobre as suas mais recentes experiências de turismo de vinhos,
novidades da indústria e tendências.
Nosso Winezine reserva espaço para artigos, que são uma
fonte de informação e inspiração para nossos visitantes.

Nossa editora-chefe, Barbara Pintos, supervisiona as
estratégias editoriais e de SEO da Wine Paths, que
incluem o Winezine e as mídias sociais da marca . Ela
também é responsável pela edição e pelo conteúdo
fornecido por nossos membros, com a finalidade de
garantir que o mesmo seja envolvente e de acordo
com a nossa qualidade e padrões, e que destaque
as melhores características dos estabelecimentos
membros.
O Winezine tem três seções:
• Notícias dos membros
• Entrevistas
• Artigos editoriais

COM MAIS DO QUE 130
MEMBROS EM TODO
O MUNDO, A WINE
PATHS TEM UMA REDE
INCOMPARÁVEL DOS
COLABORADORES

Os lugares que encantaram Michel Rolland
recentemente, os eventos que você não
pode perder nos próximos meses, as últimas
notícias de uma colheita no outro lado do
mundo, etc.
Em apenas alguns cliques, os visitantes
podem acessar toda a informação que eles
desejam.

QUE GRANDE MANEIRA DE CONHECER CADA
PAÍS ATRAVÉS DE SEUS VINHOS, E ACIMA
DE TUDO, SONHAR UM POUCO!
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COMO A WINE PATHS
CONSTRÓI SUA SELEÇÃO?
WINE PATHS reforça os padrões de qualidade que garantem
uma seleção de estabelecimentos com ofertas premium.

A

experiência de 30 anos de Stéphane
Tillement em viagens premium
em todo o mundo lhe deu uma
base para estruturar a seleção inicial. Ele
passou três décadas estabelecendo uma
rede de contatos da Europa até a África do
Sul e da Australáia até as Américas. Este
conhecimento pessoal com as vinícolas
e destilarias, restaurantes gastronômicos,
hotéis e agências de viagens locais
especializadas, o impulsionou a lidar com
as necessidades dos clientes internacionais
exigentes, o que lhe garantiu uma uma base
confiável para construir a Wine Paths.

nasceu em Reims, na França, em uma família
de produtores de champagne. Ele sempre foi
apaixonado pelo mundo dos vinhos. Lançou
e dirigiu diversas start-ups, incluindo um dos
50 principais sites na França, ostentando
mais de 10 milhões visitantes por mês.

C

ada estabelecimento identificado é
então pesquisado pela Wine Paths,
que analisa e verifica a reputação dos
estabelecimentos para aprovar a parceria.
A equipe é guiada pela vice-presidente
da plataforma, Madeleine Marchand que
colabora com a rede usando sua própria
agenda de contatos. Madeleine gerenciou
uma agência de viagens por 20 anos
especializada em roteiros exclusivos.

Além disso, Stéphane pertence à Traveller
Made, uma rede mundial de agências de
viagens de luxo que oferecem alguns dos
níveis mais exigentes de qualidade e serviços.
Esta rede também fornece a Wine Paths uma
lista dos profissionais mais confiáveis.

W

endy
Narby,
consultora
especializada
em
passeios
enoturísticos vinho, é apaixonada
por boa comida e vinho. Passou 25 anos
trabalhando nesse mercado a nível
internacional e tem uma forte rede de
contatos, que compartilha com a comunidade
dos membros da Wine Paths.

À

experiência
de
Tillement,
é
adicionada a contribuições de
consultores parceiros, que possuem
expertise no mundo dos vinhos. Por
exemplo, Michel Rolland, um enólogo de
renome mundial, baseado em Bordeaux,
que passou sua carreira andando ao longo
das linhas de videiras entre os melhores
vinhedos do planeta e trabalhou para mais
de 250 propriedades vitivinícolas ao redor
do mundo. Ele aconselha a Wine Paths na
escolha de propriedades e apresenta sua
seleção preferida.

E

ventualmente, o critério final serão as
classificações dos usuários por meio de
um host seguro, autorizando o acesso
exclusivamente a clientes, que usaram Wine
Paths no passado. O sistema será introduzido
após o primeiro ano de operações.

Membro do conselho e consultor de
marketing digital, Christophe Poupinel,
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Stéphane Tillement tem trinta anos de experiência no
setor de viagens premium e também é Presidente da
Mauriac Voyages e Wine Tour na França. Ele explica as
decisões estratégicas que foram tomadas quando a
plataforma WINE PATHS foi projetada.

De onde vem o conceito da Wine Paths?
O modelo da Wine Paths foi construído em duas etapas:
através de Mauriac Voyages, que está entre as cinco principais
agências de viagens de luxo na França, na qual observei uma
demanda crescente por estadias sob medida nas regiões
vitivinícolas francesas. Estou falando de programa tailormade,
que exige que o organizador tenha conhecimento íntimo
das áreas em questão. Eu fundei a Wine Tour na França
para atender a essa demanda, que resolve a exigência de
proximidade ao trabalhar com agências de viagens em cada
região vitivinícola e que tenham conhecimento especializado
de suas respectivas áreas.
Como você chegou a fundar a Wine Paths?
Durante todo o ano eu me encontro com profissionais de
turismo em eventos internacionais e exposições. Muitos
me perguntam se eu não poderia fazer o equivalente da
Wine Tour na França em outros países. Em vez de abrir um
novo negócio em todos os países, decidi lançar um marca
internacional de uma vez. Quando vi o número de consultas
diretas que entram através do site da Wine Tour na França,
optei por uma abordagem B2C em vez de limitá-la apenas
de B2B.
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Por que certas áreas de viticultura apresentam uma ampla
rede de estabelecimentos, enquanto outras oferecem
menos?
É característico quando você está tentando construir esse
tipo de rede. Você precisa entender que a rede está em
escala mundial. Em certas regiões de alto potencial, por
exemplo na África do Sul, onde o grau em que o turismo do
vinho está desenvolvido, não é comparável com os demais, e
estamos colocando os nossos contatos locais para convencer
os líderes de determinadas áreas para se juntar a nossa rede.
Então, seus concorrentes, percebendo o potencial do nosso
showcase mundial também vão querer fazer parte da nossa
rede, o que eu espero que eventualmente crie um efeito de
bola de neve.
Então, é uma rede em desenvolvimento…
Sim, claro. Um projeto global como este não pode ser
configurado em um dia; você precisa ter tempo para fazer as
coisas corretamente. De fato, alguns membros ainda estão
dando os retoques finais nos lançamentos do site e, portanto,
seus perfis não aparecem no winepaths.com ainda. A rede
será construída ao longo do tempo, mas se você quiser ter
uma idéia de quão grande pode ser em uma área específica
de viticultura, veja as ofertas na região de Bordeaux. Nós
temos escritórios lá, então a região é logicamente a mais
desenvolvida, mas mesmo assim, a seleção ainda pode
evoluir.
Por que não há preços no site?
A wine paths é projetada para oferecer uma seleção de
primeira classe de estabelecimentos no mundo vitivinícola.
Políticas de preços não entram na plataforma; estas são
gerenciadas diretamente por cada membro. Eu me concentro
na qualidade das informações listadas no site e no tráfego
atraído por ele. A plataforma wine paths não é envolvida nas
políticas de marketing e vendas de seus membros.
Por que o site é exclusivamente em inglês?
O mercado mundial é predominantemente anglo-saxão, mas
isso não é a verdadeira razão pela qual nós decidimos que
seria em inglês. Nós queremos que a Wine Paths seja uma
marca de referência internacional, o que exige que sejamos
muito rápidos com nossas respostas. Com Wine Tour na
França, eu já tenho a experiência de um site que aborda uma
clientela internacional, que eu escolhi ser traduzido para sete
idiomas. Eu observo que para ter agilidade nas respostas das
redes sociais, não é muito viável ter que traduzir tudo para
sete idiomas. Nós tivemos que fazer uma escolha e a escolha
foi o Inglês.
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NOSSO TIME
WINE PATHS é um conceito inédito – e mais importante, uma equipe de
profissionais apaixonados, que trazem seus conhecimentos em comida, viagens
e do mundo digital para trabalhar em um projeto ambicioso. Seus talentos e sua
reputação internacional são a força principal da WINE PATHS.

STÉPHANE TILLEMENT,
Presidente e Fundador

Stéphane é dono do Mauriac Voyages, uma das cinco melhores
agências agências de turismo de luxo, e é também o fundador
e acionista da Wine Tour, na França. Ele tem trinta anos de
experiência no turismo premium, o que lhe trouxe conhecimento
profundo das grandes regiões vinícolas francesas e internacionais,
bem como com os estabelecimentos mais destacados em cada
uma das regiões.

MICHEL ROLLAND,
Winemaker Internacional

Em quarenta anos, Michel trabalhou para mais de 250
propriedades vitivinícolas. Sua experiência lhe trouxe aclamação
internacional e o levou para a Espanha, Portugal, África do
Sul, Argentina, Chile, os EUA e, é claro, toda a França, seu país
natal. Ele nasceu na lendária área vinícola de Pomerol, perto de
Bordeaux, e possui diversas propriedades em todo o mundo.

CHRISTOPHE POUPINEL,

Membro do Conselho e Consultor de Marketing Digital
Nascido em Reims em uma família de produtores de champanhe,
Christophe adora vinhos há muitos anos. Ele também é um dos
principais empreendedores franceses da internet, tendo fundado
empresas como ooreka.fr, que está entre os 50 melhores sites
franceses com mais de 10 milhões de visitantes únicos por mês.
Ele é um membro do fundo de empreendedores ISAI, que financia
e apoia empresas de internet de alto potencial. Christophe gasta
parte do seu tempo ajudando no aceleramento e crescimento
de start-ups.
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MUIREANN LARRE-LARROUY,
Diretora de Digital e Marketing

15 anos de experiência em marketing internacional,
principalmente na indústria de viagens e turismo. Originalmente
da Irlanda, o amor de Muireann por viajar, gastronomia e
idiomas a trouxeram para Bordeaux, onde ela se sente inspirada
pelos vinhedos. Muireann é apaixonada por inovação, marketing
digital, desenvolvimento de mercados internacionais e a auxiliar
os visitantes a desfrutar de uma boa experiência.

MADELEINE MARCHAND,

Vice Presidente de Parcerias Internacionais
e Estratégia com DMC
Madeleine teve uma carreira de 15 anos em consultoria e relações
públicas na indústria de vinhos e destilados, seguida de 20 anos
gerenciando uma agência de turismo receptivo especializada
em ofertas premium. Sua abordagem de alta qualidade e sob
medida a colocou em contato com os principais operadores
internacionais do setor. Madeleine é uma viajante entusiasta,
que está sempre à espreita de novas tendências. Ela também
tem uma incrível rede mundial de contatos confiáveis, dos quais
ela envolve em projeto para seus clientes.

BARBARA PINTOS,

Diretora de Comunicação
Barbara é uma profissional de comunicação experiente, tradutora
e sommelier. Uma viajante por natureza, ela nasceu na Argentina,
mas passou um terço de sua vida no exterior, explorando regiões
vitivinícolas, escrevendo sobre suas viagens e fotografando
paisagens ao redor do mundo. Ela viveu na Argentina, Espanha,
Inglaterra, Estados Unidos, Nova Zelândia, Bélgica e França

WENDY NARBY,

Perita Internacional de Tours de Vinhos
Wendy é professora na Escola de Vinho de Bordeaux, bem como
autora, consultora e guia. Por 25 anos, ela compartilhou paixão
pela região, trabalhando localmente e em todo o mundo. Ela
tem experiência em marketing nos setores de vinhos e alimentos
finos, bem como uma sólida experiência em enoturismo
internacional. Seus resultados de rede de alta qualidade vem de
seus anos de experiência e ela se orgulha de compartilhar com
seus clientes.
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OUR PR AGENCIES
BALZAC COMMUNICATIONS & MARKETING,
Agência de relações públicas nos EUA

Balzac é a maior empresa de comunicação de marketing da
indústria de vinho. Nos últimos 25 anos, ganhou reputação
trabalhando com clientes de alta qualidade, oferecendo soluções
econômicas e desenvolvendo relacionamentos de longo prazo
com os principais influenciadores em todo o espectro. Isso
somado a credibilidade e eficácia, faz com que a Balzac seja
adequada para gerenciar uma camapanha destinada ao nosso
público-alvo.

BEE BORDEAUX,

Agência de relações públicas na Europa
A BEE nasceu da ambição de compartilhar paixão, experiência
e conhecimento da cena do vinho de Bordeaux para promover
esta cultura e arte única de viver para o mundo. BEE aplica a
sua competência profissional e a sua paixão pessoal para elevar
nosso perfil com campanhas personalizadas, com o objetivo
de exibir nossos conceitos e ideias originais através do luxo e
experiências de vinho sob medida.

CAP AMAZON,

Agência de relações públicas no Brasil
A Cap Amazon é uma agência boutique sediada no Brasil.
Seu objetivo é contribuir para a nossa história de sucesso no
Brasil, nos fornecendo as ferramentas para entendermos e nos
introduzirmos no mercado. Eles gerenciam eventos, travel trade
(workshops, etc.), assessoria de imprensa, mídias sociais e muito
mais, para desenvolver o conceito de nossa marca e ideias. Seus
valores, confiança, profissionalismo, integridade e proatividade,
junto com sua rede no Brasil é a chave para o nosso sucesso.

MEIBURG WINE MEDIA,

Agência de relações públicas na Ásia
Chefiada pela Mestre do Vinho Debra Meiburg MW, Meiburg
Wine mídia impulsiona a disseminação da cultura do vinho na
Ásia com suas diversas mídias, marketing, produtos e serviços
educacionais. Seu trabalho de PR, marketing e agência de
eventos oferece um conjunto completo de serviços eficazes
para marcas do mundo todo que procuram ter sucesso na Ásia.
Conta com uma equipe especializada de profissionais com
competências interdisciplinares e competências locais, regionais
e internacionais.

R&R TEAMWORK,

Agência de relações públicas no Reino Unido
R & R Teamwork é uma pequena empresa de bebidas e alimentos
sediada em Londres que tem promovido vinícolas e regiões
vitivinícola em todo o Reino Unido há mais de 20 anos. Amantes
de vinícolas de diversas regiões, trabalham atualmente com
clientes de vinho de todo o mundo, para desenvolver campanhas
criativas, apoiar seus produtos e serviços e garantir que tenham
reconhecimento no mercado de vinhos.
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Tel. +33 556 382 985
contact@winepaths.com

www.winepaths.com
winepathsbrazil
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Viaje pelo mundo dos vinhos e destilados

