
WINE CORNER X FORT 8 

na wino, na degustacje, na wynajem



Fort 8 znajduje się na historycznym terenie Fortu VIII 
Służew na styku trzech dzielnic – Wilanowa, Ursynowa 
i Mokotowa. Sąsiaduje  z SGGW, nowymi osiedlami 
mieszkaniowymi i Dolinką Służewiecką.

FORT 8 – NOWE MIEJSCE  
SPOTKAŃ W WARSZAWIE



Fort 8 to niesamowita przestrzeń w XIX-wiecznych 
koszarach na Służewie, która łączy historię z nowymi 
trendami, a tradycję z innowacyjnością. 

Budynek ponad stuletnich koszar został gruntowanie 
odrestaurowany i oddany do użytku na początku 
września 2019 r. To nowe miejsce spotkań w dynamicznie 
zmieniającej się Warszawie.



Wine Corner to miejsce spotkań z winem, znajdujące się 
w centralnej części Fortu 8. 

Lokal dysponuje własnym ogródkiem, ze specjalnie 
zaprojektowanymi meblami. W bezpośrednim sąsiedztwie 
zlokalizowany jest bezpłatny parking.

WINE CORNER – NA WINO, NA DEGUSTACJE, NA WYNAJEM





Na co dzień Wine Corner jest sklepem z winami, 
w którym wino można kupić na wynos, ale co ważniejsze 
usiąść przy wygodnym długim stole i spróbować każdego 
wina na kieliszek. Idealne miejsce spotkań dla znajomych, 
przyjaciół i wyjścia firmowe.

POWIERZCHNIA 70 M2

ILOŚĆ OSÓB / STANDING PARTY 50 OSÓB

ILOŚĆ OSÓB / MIEJSCA SIEDZĄCE 20 OSÓB

INTERNET TAK

BEZPŁATNY PARKING TAK

CATERING TAK

WINE CORNER – WYJĄTKOWA PRZESTRZEŃ NA EVENTY



 � Wynajem sklepu na wyłączność (spotkania 
firmowe, prezentacje, integracje, pokazy)

 � Wynajem części sklepu z długim stołem 
i profesjonalną obsługą sommelierską

 � Przeprowadzenie degustacji komentowanych 
przez profesjonalnych sommelierów

 � Organizacja warsztatów pairing win i jedzenia
 � Organizacja warsztatów „malowanie przy winie”
 � Istnieje możliwość cateringu z Beef Shop&Grill 
(steki, tatary)

 � Istnieje możliwość cateringu z DESEO (ciastka 
i słodycze)

 � Istnieje możliwość cateringu wegetariańskiego 
(Dziurka od klucza)

WINE CORNER  
– PROPOZYCJA DZIAŁAŃ





Oferta dla firm:

 � Bardzo bogata oferta win białych, czerwonych, 
musujących

 � Szeroki wybór opakowań – pojedynczych, 
podwójnych, ekologicznych, drewnianych

 � Personalizacja zamówień – tworzenie projektów 
graficznych kartek, nadruki logo

 � Indywidualne pakowanie prezentów 
 � Dostawa prezentów własnym transportem pod 
wskazany adres

WINE CORNER – SPREZENTUJEMY CI ŚWIĘTA

Wine Corner to sieć specjalistycznych sklepów z winami, 
jednego z najlepszych importerów win w kraju Vini 
e Affini. Dzięki własnemu importowi win z Włoch, 
Hiszpanii, Francji, Portugali, Niemiec, Austrii i Węgier 
posiadamy w swoim portfolio wina wielokrotnie 
nagradzane przez branżę krajową i zagraniczną. Od lat 
opieramy się na winach organicznych, biodynamicznych, 
do produkcji których nie używa się siarki. 





Istnieje możliwość zakupu win 
na zewnętrzne eventy, cateringi, 
konferencje oraz prowadzenie 
na miejscu degustacji przez 
profesjonalnych sommelierów. 

Dzięki własnemu transportowi 
jesteśmy niezależni od firm 
kurierskich, a współpracując z nami 
masz pewność dostawy, ekspozycji 
i degustacji przeprowadzonych 
na czas.

WINE CORNER – DOSTARCZAMY WINA NA EVENTY ZEWNĘTRZNE



REALIZACJE



WINE CORNER FORT 8

ul. Fort Służew 1B 
02-787 Warszawa

tel. 513 464 860 
fort8@winecorner.pl


