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ADEGA DE BORBA LANÇA LOJA ONLINE 

A Adega de Borba tem um novo site onde se pode encontrar informação detalhada não só sobre os seus vinhos e vinhas, como também sobre 

a região de Borba e a história da adega. Além disso, é também hoje inaugurada a primeira loja online da Adega de Borba, o que significa que 

os seus consumidores podem escolher e comprar o seu vinho, comodamente, em casa ou no trabalho.  

?O site da Adega de Borba apresenta-se renovado e mais intuitivo. Comparativamente ao site anterior, melhorámos toda a informação e foram 

adicionadas novas funcionalidades, tornando-o menos pesado, claro e direto. A grande novidade é a loja online, na qual o consumidor tem 

acesso à informação de cada vinho, a produtos exclusivos, e ao longo do ano teremos promoções e ofertas especiais com uma excelente 

relação entre a qualidade e o preço. Todas estas ações serão divulgadas através da Newsletter e na página de Facebook da Adega de Borba? 

afirma Márcia Farinha diretora de Marketing e Relações Externas da Adega de Borba.

A Excentric foi a empresa que concebeu o website, no qual o jogo de luz e sombras, a textura de fundo e a profusão de objetos relacionados 

com os vinhos fazem parte do conceito criativo seguido.

Como o mais importante é o vinho, ao longo dos diversos separadores o leitor encontra informação sobre as castas, as vinhas e os vinhos 

tendo acesso a notas de prova e à possibilidade de fazer o download de fichas técnicas e fotos. Não foi descurada a informação sobre a 

história da adega, a região de Borba e do Alentejo, os prémios recebidos e ainda sobre as atividades de enoturismo, onde é poss ível marcar 

visitas ou provas de vinho.

O leitor tem também um espaço dedicado à imprensa onde se encontram os comunicados de imprensa enviados, e às notícias sobre a Adega 

de Borba. Na página principal, é ainda poss ível subscrever a Newsletter trimestral com as principais novidades da Adega de Borba, a qual terá 
início em agosto, e não foi esquecida uma ligação ao Facebook.

Anexada ao site está a loja online, www.adegaborba.pt/shop, onde é poss vel ter acesso a produtos exclusivos que não se encontram no 

com rcio tradicional, adquirir vários produtos a preços competitivos, e regularmente aceder a promoções e lançamentos. De uma forma 

simples, rápida e eficaz, a página permite fazer uma pesquisa das gamas Adega de Borba, Rótulo de Cortiça, Montes Claros, Senses e ainda 

de Edições Especiais e de Aguardentes e Licorosos.
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