
                                                                                                                                  
 

Om Tegnér: Tegnér Spirits & Wine är grundat av Sveriges äldsta aktiva vinhandlarfamilj. Med tradition och kunnande i vin- 
och spritbranschen har vi i över 5 generationer skapat en familjeverksamhet som importerar, marknadsför och skapar 
kvalitetsprodukter för den svenska marknaden. 

 

 

PRESSMEDDELANDE STOCKHOLM, 6 juli 2018 

 

Leif GW Perssons röda vin ”GW:s röda” sålde 

slut på tre veckor  
Tegnér Spirits & Wine lanserade i våras det röda vinet "GW:s röda" tillsammans med den välkände TV-
profilen och författaren Leif GW Persson. Efter endast tre veckors försäljning var 15 000 flaskor av det 
portugisiska vinet helt slut i lager. Vinet finns åter på hyllorna sedan gårdagen, torsdag 5 juni, och kan 
beställas på nytt. 
 
Leif GW Persson ingick nyligen i ett samarbete med en gammal vän från Tegnér Spirits & Wine och vinet 
GW:s röda var ett faktum. Det portugisiska vinet kommer från regionen Tejo, en relativt outforskad 
vinregion i Portugal som under det senaste decenniet gjort en satsning på kvalitetsviner. Vinodlingarna 
ligger placerade runt den över 100 mil långa floden Tejo och vinerna är kända för sin fräschör. ”GW:s 
röda” är en blandning av druvorna Aragonez, Castelão och Cabernet Sauvignon. I det personliga brev som 
GW Persson författade i samband med lanseringen beskriver han vinet som ”en gåva till livet”. 
 

– Skälet till att GW:s röda säljer så bra är att det är ett bra vin. Med tanke på det låga priset är det 
till och med ett mycket bra vin, berättar Leif GW Persson. 

 
Resultaten har varit enastående. Den oerhört lyckade starten för GW:s röda medförde att vinet sålde slut 
på 15 000 flaskor under de tre första veckorna och sedan dess har efterfrågan varit skyhög. Vinet 
utmärker sig dessutom i försäljning gentemot andra kändisviner. GW:s röda sålde 10 315 liter i juni, 
jämfört med dryga 6 000 liter för Ernst Kirschsteiger Toscana, Tina Nordströms Le Bistro och Laila Bagges 
Ruby Zin respektive 1 175 liter för Per Morbergs Morberg Collection.  
 

– Detta är en extremt lyckad start. Vi hade kalkylerat att det skulle räcka i två till tre månader men 
det visar bara på att Leif GW:s varumärke är oerhört uppskattat och att vinet också håller vad det 
lovar, säger Christer Tegnér, VD och ägare av Tegnér Spirits and Wine. 

 
GW:s röda är onekligen uppskattat bland konsumenter, men även kritiker och recensenter hyllar det lätta 
och karaktärsfyllda vinet. ”Det finns prestige i kändisvinindustrin och GW vill gärna bli bäst. Kanske är han 
på väg: sedan lanseringen i juni har GW:s röda sålt tiotusen flaskor på två veckor”, skriver Mikael Mölstad 
för SvD Näringsliv.  
 
GW:s röda går att beställa på systembolaget.se och via vinguiden.se. Artikelnummer är 72139 och priset 
är 109 SEK.  
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För bilder video eller information, vänligen kontakta: 
Sami Tahir, Presskontakt, MSL 
Telefon: 073 748 17 16 
E-post: sami.tahir@mslgroup.com 
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