Prova Livets Goda Premium
kostnadsfritt
Med Livets Goda Premium får du viktig och oberoende journalistik som du
har nytta av. Vi satsar för fullt för att bevaka så mycket som möjligt inom
dryckesvärlden, vilket presenteras i bland annat kvalitativa djupreportage,
dryckessammanställningar, specialtidningar och mycket mycket mer.
Nu har du som medlem i Whiskykalendern möjlighet att prova på Premium
gratis* under januari. Mer om hur du tillgodogör dig Premium finner du i
texten nedan.

"Är du precis som oss och bara älskar mat och
dryck, låter nyfikenheten och upptäckarlusten
styra? Då lär du uppskatta vår premiumtjänst!"

Livets Goda Premium kostar normalt 49 kr/mån eller 299 kr/år, men nu får du som
medlem i Whiskykalendern alltså möjligheten att prova på Livets Goda Premium under
januari, helt kostnadsfritt*.

Hur du tar del av möjligheten
För att tillgodogöra dig Premium så behöver du först registrera ett konto på
LivetsGoda.se, vilket du gör HÄR.

När detta är gjort så skickar du ett e-mail till info@livetsgoda.se med rubriceringen
"Prova på Premium" så kommer vi hjälpa dig att få tillgång till Premium.
Har du redan ett registrerat konto så behöver du bara maila in "Prova på Premium" så
hjälper vi dig vidare.
* Erbjudandet gäller enbart du som inte redan är Premiummedlem och gäller januari ut.

Vad får du som Premiummedlem?
⦁ Tillgång till över 15,000 provade drycker i Vinoteket som kontinuerligt uppdateras på
LivetsGoda.se. Här finner du också de senaste dryckerna som provats och bedömts.
⦁ Du får löpande våra bedömningar av nyheter på Systembolaget samt utvalda viner från
Winefinder i en digital nyhetsbilaga, innan dryckerna lanseras i butik
⦁ Du får tillgång till specialbilagor med olika teman från Livets Goda och Whisky & Bourbon
⦁ Du får djupgående artiklar om drycker, vinregioner och producenter.
Vi guidar dig helt enkelt till vad som är hett just nu samtidigt som vi aldrig släpper blicken från
klassiker.

God start på 2019 önskar Livets Goda

