Peller Anna megmutatja ország-világnak szerelme zálogát!
Saját tervezésű söralátéttel vette le a lábáról férjurát
Peller Anna több, mint nyolc éve él boldog házasságban, de a férjével, Mikikével a mai napig el
tudják kápráztatni egymást apró figyelmességekkel. Az énekes-színésznő ezúttal egy olyan
különleges ajándékkal lepte meg gyermekei apját, amellyel nagy örömöt okozott az amúgy is
mindig vígkedélyű családfőnek: szerelme zálogául egyedi söralátétet tervezett neki.

Divatok jönnek-mennek a gasztronómiában is, de a sör iránti igény örök. De vajon hogyan tehetnénk
még személyesebbé a sörözés üdítő pillanatait? – ezen törte a fejét Peller Anna, ugyanis a férje, Mikike
imádja az isteni nedűt, így biztos volt benne, hogy legközelebb valami sörhöz köthető figyelmességgel
ajándékozza meg az urát.
„Tökéletes meglepetés volt a számára egy személyre szabott söralátét. Mivel ki nem állhatom, amikor
leteszi az asztalra a hideg üveget vagy a poharat, amely nyomot hagy, ezért igazán praktikus ajándék
is egyben, ráadásul mindkettőnknek örömet okoz. Így, hogy megterveztem Mikikének a saját alátétjét,
a mindennapokban is szívesebben veszi majd elő. Az pedig, hogy a közös emlékeinkre utaló
szimbólumok vannak rajta, még inkább az otthonunk részévé formálja ezt a kis korongot” – árulta el az
énekes-színésznő, aki a Sör mi több Facebook-applikációjának segítségével alkotta meg a művet.
Aki Anna nyomán szintén kedvet kapna egy kis otthoni „műhelyfoglalkozásra”, annak nem kell mást
tennie, mint ellátogatni a Sör mi több közösségi oldalára (https://www.facebook.com/sormitobb/?fref=ts)
és feltölteni a saját készítésű alátétjét. Ezután már csak a közönség like-jain múlik, hogy mely műveket

ítélik a legjobbaknak, és készítik el egyenként 10 000 példányban. A Sör mi több pedig azon lesz, hogy
a kinyomtatott dizájnkorongok több szórakozóhelyen elérhetők legyenek a nyár folyamán. Ki tudja,
lehet, hogy hamarosan a te kreációd díszeleg majd valamelyik szórakozóhelyen, étteremben vagy
kocsmában a barátok, ismerősök söre alatt?!
A pályázat részletei az alábbi linken: https://anapp.me/f/Ene/

A Sör mi több eseménysorozatról
A Magyar Sörgyártók Szövetségének célja, hogy a világszerte reneszánszát élő sör az őt megillető helyére
kerülhessen a hazai fogyasztók asztalán. A szövetség kiemelt eseménysorozata, a Sör mi több elkötelezett
amellett, hogy elmélyítse a hazai sörkultúrát és új oldalairól mutassa be ezt a természetes italt.

További információ: Sör mi több blog . Facebook.com/sormitobb . YouTube
Az Instagramon keresd a #sormitobb hashtaget!
Ha szeretnéd követni a VinCE Bár Sörös óráját, akkor kattints a Facebookra!
További sajtóinformáció: Kristóf Tamás . 06 30 517 2337 . kristof.tamas@redlemon.hu

