Unikt erbjudande för Whiskykalenderns
medlemmar
– Teckna Whisky & Bourbon digitalt för 20 kr/år
Whisky & Bourbon har sedan länge ett gott samarbete och dialog
med Klaus bakom Whiskykalendern och självklart vill vi nu att alla
ni medlemmar ska få dra nytta av det!
Därmed ger vi nu alla medlemmar i Whiskykalendern chansen att
teckna en årsprenumeration på Whisky & Bourbon digitalt för
endast 20 kr/år (minst 4 utgåvor).

I Whisky & Bourbon ligger fokuset på whisky och övriga starkdrycker som rom, bourbon,
vodka, cognac med mera samt de bryggda dryckerna vi kallar öl, och personerna bakom detta.
Vid sidan om detta får ni också tips om nyheter, recensioner, reportage om besökta öl- och
whiskykrogar, besökta whiskyklubbar samt mycket mer. Dessutom kan du som privatperson
med lite tur få dina egna recensioner publicerade på vår hemsida och i vår tidning, mer om
detta längre ner i texten.
Som medlem i Whiskykalendern så ger vi er nu chansen att teckna en prenumeration på
Whisky & Bourbon Digitalt för endast 20 kr/år!

Som prenumerant får ni vid utgivning ett mail skickat till er, med en länk där ni laddar ner
senaste utgåvan, svårare än så är det inte, och med en insats om max 5 kr/utgåva så hoppas vi
att ni är flera som vill ta del av detta!

Självklart vill jag teckna en digital prenumeration på Whisky &
Bourbon för det förmånliga priset! Hur gör jag?
Du tecknar prenumerationen på Whisky & Bourbon HÄR. Lägg till tidningen i kundvagnen
och ange rabattkod ”WK20” för att ta del av erbjudandet!
Om du tecknar prenumerationen nu direkt så hinner ni få Whisky & Bourbons stora julutgåva
(#41) som utkommer inom ett par veckor.

Vill du dela med dig av sina recensioner?
Skicka in din recension till info@livetsgoda.se och rubricera mailet ”Recension”. Dela gärna
med dig av en bild samt artikelnummer och pris på produkten (om detta finns). Med lite tur så
kommer vi publicera just din recension på hemsidan, Facebook, Instagram eller i tidningen
(eller i alla forum om den är riktigt bra).
Undrar du något? Jag hjälper dig!
Skicka ett mail med din undran till christoffer.enquist@livetsgoda.se så ska jag hjälpa er

*Prenumerationserbjudandet gäller endast medlemmar i Whiskykalendern och gäller fram till
och med 16:e december.
I enlighet med alkohollagen gäller erbjudandet enbart personer över 20 år. Whisky &
Bourbon innehåller alkoholreklam, vilket man genom prenumerationen/medlemskapet
förklarar sig intresserad att ta del av.

