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Lesu Wine Concept powstał z pasji do wina, wieloletnich podróży, odwiedzania
znakomitych winnic, inspirujących rozmów z gospodarzami i testowania
wspaniałych win. Jesteśmy dwójką pasjonatów, którzy po ponad 20 latach pracy
odeszli z korporacji, aby tworzyć własną historię, opartą na jakości, miłości do
dobrego wina, dobrego jedzenia oraz pasji do życia i chęci dzielenia się tym z innymi.
Jesteśmy bezpośrednim importerem i dystrybutorem. Nasze winnice dobieramy bardzo
starannie, tak aby dostarczyć najwyższą jakość wina w doskonałej relacji do ceny. W
naszej ofercie znajdują się wina głównie z małych i średnich winnic, często
prowadzone przez całe rodziny od kilku pokoleń, ale przede wszystkim prowadzone
przez pasjonatów podobnych do nas.
W doborze win do naszej oferty kierujemy się jakością, sercem włożonym w cały
proces produkcji i poszanowaniem przyrody.
Wszystkie wina są przez nas degustowane i oceniane zanim trafią do sprzedaży. To
wina, które smakiem przenoszą w miejsca, w których powstały. Większość naszych
winiarzy znamy osobiście, a wina które oferujemy swoim smakiem i jakością wyrażają
ich pasję, zaangażowanie i często wspaniałe historie, które za nimi stoją.
Naszą misją jest tworzenie kultury picia wina w Polsce oraz budowanie pozycji na
rynku poprzez staranny dobór win do portfolio i oferowanie naszym Klientom
najwyższej jakości produktów zawsze w dobrej relacji do ceny.
Budowanie bardzo dobrych relacji z Klientami, ich satysfakcja i zadowolenie a także
dobra współpraca z Dostawcami i ich zaufanie są dla nas niezwykle ważne i są
kluczowymi elementami naszej działalności.
Prowadzimy nasz biznes w sposób uczciwy, zgodny z przepisami prawa i oparty na
partnerskich stosunkach handlowych.

Joanna Lewicka
Stanisław Sukienniczak

„Wino sprawia, że codzienne życie staje się łatwiejsze, nieśpieszne
oraz bez napięć i z większą tolerancją”

Benjamin Franklin



W ofercie Prezentowej Lesu Wine Concept znajdziecie Państwo 
propozycję pojedynczych win, jak również gotowe zestawy prezentowe 
oraz odpowiednie do okazji opakowania. 

Przy dużych zamówieniach:

• Możliwa wysyłka bezpośrednio do kontrahentów lub pracowników Klienta

• ceny ustalane indywidualnie oraz możliwość nadruku logo klienta

• Możliwość tworzenia zestawów na indywidualne potrzeby klienta

• zapraszamy do kontaktu – kontakt@lesu.pl. Tel. +48 601 457 134

Oferta Prezentowa



Wina Prezentowe Pojedyncze
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Zestawy prezentowe – 2 wina - propozycje 



Zestawy prezentowe – 2 wina - propozycje 



Skrzynki na wino



Opakowania prezentowe na wino

Opakowanie prezentowe czerwone
6 zł

Opakowanie prezentowe zielone 
6 zł

Opakowanie prezentowe czerwone 
ze Sznurkiem

12 zł
Opakowanie prezentowe Szare ze 
Sznurkiem

12 zł

Opakowanie Szare, ze 
sznurkiem, na dwa wina

17 zł

Opakowanie czerwone, ze 
sznurkiem, na dwa wina

17 zł

Opakowania Świąteczne na wino
12 zł



Oferta B2B dla hoteli, restauracji, delikatesów i sklepów 
specjalistycznych

 Docelowo ponad 400 etykiet z najlepszych regionów winiarskich.
 pomoc przy budowaniu kompleksowej oferty sklepowej i

delikatesowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta.
 pomoc przy budowaniu karty win dla restauracji i hoteli.
 szkolenia dla personelu zarówno podstawowe, jak również kursy

sommelierskie.

Oferty Eventowe
. 

 Pomoc przy doborze  wina w zależności od imprezy i potrzeb 
klienta.

 Dobór oferty prezentowej na odpowiednie okazje. 
 degustacje dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. 
 Prowadzenie szkoleń z zakresu znajomości wina.  
 Kameralne degustację w domu klienta. 

Lesu Wine Concept kładzie duży naciska na współpracę
w zakresie B2B zarówno z mniejszymi, jak i dużymi
firmami. W naszej ofercie znajduje się kilkaset
wyselekcjonowanych do współpracy hurtowej etykiet
z najlepszych regionów winiarskich, odpowiadających
na indywidualne potrzeby naszych klientów. Pomagamy
przy tworzeniu karty win, doborze wina do sklepu, czy
hotelu. Prowadzimy szkolenia dla personelu zarówno
w zakresie podstawowym, jak i sommelierskim.
Nasza oferta jest wyjątkowa i konkurencyjna cenowo.
Zapraszamy do współpracy restauracje, winiarnie,
hotele, delikatesy, czy sklep specjalistyczne.


