
Aromaster ชวยใหนักบริการไวนมืออาชีพ (sommelier) และผูที่
ชืน่ชอบไวน เขาถงึกล่ินและรสชาติไวนในเชิงลกึและรจูริง

Aromaster ชวยใหนักบริการไวนมืออาชีพ (sommelier) และผูที่
ชืน่ชอบไวน ไดสนุทรยีกบักลิน่และรสชาติทีห่ลากหลายกวา

Aromaster มีกลิ่นใหดมมากถึง 80 ชนิด บรรจุในกระเปาหนัง
สวยหร ูพรอมกญุแจ

Aromaster เหมาะเปนของขวญัสาํหรบัผทูีช่ืน่ชอบไวน

Aromaster ไดรบัการยอมรับจาก Debra Meiburg MW (Master of
Wine), Shinya Tasaki - World’s Best Sommelier 1995, นกัชมิไวน
และนักบริการไวนมอือาชีพ (sommelier) ทัว่โลก

ราคา นิตยสารไวน ทูเดย  12,500 บาท - ราคาโชวรูม
13,500 บาท (ไมรวมภาษมีลูคาเพ่ิม)

สั่งซ้ือและชำระคาสินคา โดยการโอนเขาบัญชี บริษัท โอก ทรี
พับลิชชิ่ง จำกัด ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาพระโขนง เลขที่บัญชี
157-308-469-4 (โปรดอีเมลยืนยันการสั่ ง ซ้ือและแนบ
ใบโอนไปท่ี accountant@thailandwinetoday.com)

Aromaster นําเขาและจัดจําหนายในประเทศไทยแตเพียงผูเดียว
โดย นติยสารไวน ทเูดย  www.thailandwinetoday.com

BUY NOW

Aromaster
KEY POINTS:
- Aromaster is designed by wine experts to enhance and develop wine-
tasting skills.
- Aromaster contains 80 different aromas found in sparkling, sweet, red
and white wines from both a warm climate like in South America and a cold
climate like in Champagne.
- Its aroma selection includes the 10 most common wine faults aromas,
like the smell of “corked” wines or the smell of a wine, which has been
oxidized or which has been kept for too long in hot conditions…. etc
- Aromaster is not only for educational purpose but it is also a fun tool with
its board game to enjoy with families and friends.
- By playing the game, not only people can develop their smelling skills,
but can also learn about wine producing regions all over the world.
- Aromas are both natural aromas obtained by extraction and aromas
reproduced chemically. (These aromas will last for many years if people
make sure that bottles are closed properly after being used).
- Aromaster is used by wine schools preparing for the internationally recognized
“Wine and Spirit Educational Trust Diploma of London (WSET)”.
- The Aromaster set is made of a selection of 80 aromas, a Wine Aroma
Wheel helping people during blind tasting and introducing the most commons
grape with their associated aromas, a Board Game for the whole family,
4 tokens players design by a Canadian jewelry artist and its manual.
- Its manual explains how to play theg game, how to learn to smell wines,
how to organize a wine tasting and how wine aromas faults can occur.
- Wine critics such as Master of Wine have praised the quality of its aromas.

มีอะไรอยูในไวน ตอบไดดวย
“อโรมาสเตอร คิท”
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