Stockholm den 11 oktober 2017

Magnusson Fine Wine lanserar tracking-tjänst för lagrade viner
Lagringshistoriken för viner med andrahandsvärde får allt större betydelse – nu finns möjligheten att få
sin vinlagring dokumenterad
Magnusson Fine Wine (MFW), ett svenskt vinlagringsföretag för privatpersoner och företag,
lanserar nu www.magnussonfinewine.com/tracker, en kostnadsfri sökfunktion för viner lagrade
på MFW
Vinvärlden är i det närmaste oändlig och föränderlig. Det krävs stor passion och överväganden för att
välja och investera i finare viner. Tyvärr ägnas lagringen inte lika stor uppmärksamhet. Det är svårt att
skapa optimala lagringsförhållanden som skyddar och utvecklar vinet – därför är korrekt lagrade viner
sällsynta. Hur ditt vin lagras idag avgör vinets utveckling och framtid. MFW erbjuder optimala
lagringsförhållanden i sina lokaler på Grevgatan 26 och i Frihamnen, Stockholm, med temperatur om
11 grader Celcius (+- 1 grad), luftfuktighet 70% (+-5%), vibrationsfrihet och mörker.
Äldre viner av hög kvalitet med god proveniens är eftertraktade. Inför en försäljning av vin är
kunskapen om var och hur flaskorna förvarats viktig och eftertraktad information för marknaden. Ingen
vill förmedla ädla men dåligt lagrade och därmed förstörda drycker – och ingen vill köpa dem.
Marknaden skyr osäkerhet och betalar lägre pris för flaskor med tveksam lagringshistoria men blir
desto gladare och betalar upp vinet när man vet att det lagrats bra.
MFW lyfter nu lagringshistoriken till en ny nivå med de ID-nummer som fästs på flaskor och lådor
sedan starten 8 mars 2008 tillsammans med sökfunktionen www.magnussonfinewine.com/tracker där
vem som helst med tillgång till ID-numret kan få reda på mellan vilka datum flaskan eller lådan lagrats
på MFW.
”Det är en game-changer vi erbjuder: att kunna tidsbestämma lagringen är en verkligt viktig nyckel för
marknaden. Detta borde intressera både den som lagrar vinet och ska sälja det men inte minst den
som köper – värden tillförs på alla håll. Det borde också intressera den som säljer vinet vidare – med
denna tjänst hjälper vi marknaden med exakt information om flaskans lagringshistorik istället för en
vag uppskattning i den information som ofta nämns i samband med försäljning.” säger Johan
Magnusson, ägare och grundare till Magnusson Fine Wine.
Hur åstadkommer MFW optimal kontroll och lagring av 120 000 flaskor? ”Vi har utvecklat en
registreringsmetod som vi än så länge är ensamma om. Varje flaska och låda (hela lådor behåller vi
obrutna) identifieras, registreras och förses med en individuell streckkod med information om när
registreringen skedde hos oss. Ett slags personnummer som är en säkerhet både för kunden och för
oss. Det bidrar till en exakt historik och korrekta lagringsintyg” fortsätter Johan Magnusson. ”Det är en
tidskrävande process som vi målmedvetet arbetat med sedan starten i mars 2008 – det är ett hederligt
gediget registreringsarbete helt enkelt.”
”Vi hoppas övriga leverantörer i vår bransch triggas av de möjligheter den dokumenterade
lagringshistoriken ger och att man tillsammans med oss vill vara med och utveckla lagringshistorikens
betydelse”.
För mer information, vänligen kontakta:
Johan Magnusson, Magnusson Fine Wine, +46 8 662 17 15, johan@magnussonfinewine.com
Om Magnusson Fine Wine
MFW (org nr 556708-1194) är en professionell vinlagringsverksamhet med lokaler på Grevgatan 26
och i Frihamnen, Stockholm. MFW, som öppnade sin verksamhet den 8 mars 2008, har som vision att
utveckla vinlagringsbranschen med precision.
Magnusson Fine Wine har skapat en egen värld för den som vill vårda sina viner på bästa möjliga sätt.
Sedan starten 2008 har vi vidareutvecklat erbjudandet vilket avspeglar sig i efterfrågan på våra
tjänster. Ett gediget program erbjuds den som vill vidareutveckla sitt vinintresse. Idag lagrar närmare
425 kunder tillsammans 120 000 flaskor på MFW.
För mer information, vänligen besök på www.magnussonfinewine.com och www.allabolag.se.

