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Prova Slayer’s 
Reign in Blood Red

Piska upp grillstämningen med en kista till rödvinet och ett blodigt grillförkläde. 
Nu lanserar thrash metal-legenderna Slayer en passande outfit till sitt rödvin 
”Reign in Blood Red”.  

Slayer Reign In Blood Red med mörk bärighet och kryddiga fattoner, är ett måste till sommarens alla grillrätter och 
BBQ:s. Som komplement till vinet finns nu möjlighet att köpa en presentförpackning i form av en kista samt ett 
grillförkläde med sann thrash metal känsla, perfekt när eldslågorna står höga från grillen med t.ex. blodiga biffar.

Genom Slayers agent Beverages Per Minute fick Brands For Fans uppdraget att lansera rödvinet Reign in Blood 
från Slayer - bandet som satte standarden för thrash metal-genren.      

– Slayer Reign in Blood Red ska ha en paketering som gör den rättvisa. Flaskans etikett är en av vinvärldens 
kaxigaste och kistan ger ytterligare en dimension till vinet och den thrash metal som Slayer står för. 
Den ultimata ge-bort-gåvan, säger Sari H Wilholm på Brands For Fans. 

möjlighet att mingla med medlemmar i slayer
För dig som befinner dig på Metaltown den 16:e juni finns det möjlighet att träffa 
medlemmar från Slayer i deras lounge i vip-området. Vid intresse kontakta 
Sari H Wilholm, Brands For Fans. sari.h.wilholm@brandsforfans.se
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om Slayer
Slayer satte tidigt i sin karriär standarden för 
Thrash Metal. Efter elva album och otaliga  
spelningar är Slayer idag ett av världens största 
och mest betydelsefulla metalband. Slayers 
enormt inflytelserika genombrottsalbum, 
“Reign in Blood”, släpptes för 25 år sedan och 
senaste albumet “World Painted Blood” kom 
2009. Slayer består av Tom Araya (bas & sång), 
Kerry King (gitarr), Jeff Hanneman (gitarr) och 
Dave Lombardo (trummor).

Läs mer om bandet på: 
www.slayer.net
www.facebook.com/Slayer
Twitter@slayer

om Brands For Fans
Brands For Fans är en importör och distributör specialiserad 
på att lansera vin och dryck från band, artister och andra starka 
varumärken. I Brands For Fans finns ett passionerat intresse för 
musik, populärkultur, stor erfarenhet av vin- och spritbranschen 
och av att arbeta med starka varumärken. Brands For Fans är 
dessutom specialiserade på viral och digital marknadsföring,  
produkt och konceptutveckling samt planering och genomförande 
av evenemang.

För mer information och 
för varuprover kontakta
Sari H Wilholm
sari.h.wilholm@brandsforfans.se
070-727 16 28

Yvonne Wener
yvonne.wener@brandsforfans.se
072-727 11 28
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Namn: Slayer Reign In Blood Red Cabernet Sauvignon
Systembolaget artikelnr: 74527
Årgång: 2010
Druva: Cabernet Sauvignon
Ursprung: Kalifornien, USA
Antal: 6 flaskor (kartong)
Pris: 714 kronor per kartong á 6 flaskor
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