Generöst erbjudande för SWFs klubbmedlemmar
Prova 6 utgåvor av Whisky & Bourbon
för 99 kr (ordinarie pris 230 kr)
Svenska Whiskyförbundet har sedan e par år llbaka e mycket go samarbete med
magasinet Whisky & Bourbon som bland annat innhåller en egen sida SWF:s krönika.
E annat intressant inslag är ”Whiskyklubben” där Anders Melldén all d gör e nedslag hos
SWF-anslutna whiskyklubbar runtom i landet, och även den hemsidesbaserade serien
”Koll på din Whiskyklubb” som publiceras på www.LivetsGoda.se .

Det ﬁnns många av er därute i SWF-klubbarna som digare tagit chansen a prenumerera
på Whisky & Bourbon ll e fördelak gt pris, men vi tycker a det är alldeles för få.
Vi får därför nu en ny chans a teckna en provprenumera on ll 99 kr för 6 utgåvor
(ordinarie pris 230 kr) - 4 ordinarie och 2 specialutgåvor.

Ta del av erbjudandet
För a ta del av de a unika erbjudande så skicka namn och adress ll

christoﬀer.enquist@livetsgoda.se
rubricera mailet ”SWF 99” i ämnesraden
Fakturan kommer sedan per mail och dningen per post.

Erbjudandet gäller 2 veckor fram ll och med 14 mars
Erbjudandet gäller bara nya prenumeranter. Du kan inte förlänga en aktuell prenumera on.
E er a prenumera onen har löpt ut så kommer en automa sk prenumera onsförnyelse a skickas ut
som ni an ngen kan betala och förnya, eller så är det bara a förbise denna varpå prenumera onen
avslutas.

Om Whisky & Bourbon
I Whisky & Bourbon är fokus riktat på, ja just det, whisky och bourbon, men även öl och andra
starkare drycker. Några av landets mest kunniga och respekterade proﬁler tar dig in i denna värld av
godsaker. Läs mer om des llerierna bakom dryckerna, få de senaste nyheterna och psen på vad
som bör drickas, läs om de stora ölbryggerierna och personerna bakom, likväl som de svenska
mikrobryggerierna och des llerierna. Och här ﬁnns en hel del om Sveriges Whiskyklubbar, mycket
matny gt för whiskyentusiasten med andra ord, i såväl dningen som på hemsidan
www.LivetsGoda.se.

