Till toppen med Per Bill
”Vad är på gång? Den första oktober var det premiär för Boxtoppen – boxvinernas tio-i-topp.
Boxtoppen rankar de tio bästa boxvinerna i sitt slag – ständigt aktuell och ständigt tillgänglig. Vi har haft
hemsidan liggande ute under september, men inte marknadsfört den alls. Redan nu har 50 000 besökare
per vecka! Intresset att vecka för vecka hitta marknadens bästa och mest prisvärda boxviner är med
andra ord stort. Vad är boxtoppen? Boxtoppen är en hemsida med topplistor som presenterar de bästa
boxvinerna på marknaden i åtta olika klasser. Klicka på länken så får du se. www.boxtoppen.se Varför
vill du göra en boxtopp? Jag har alltid gillat topplistor som format. När jag var yngre var det
Svensktoppen, Tio-i-topp och Trackslistan som gällde. Numera är det Billboard och Top of the Pops som
jag följer. Ungdomens extraknäck som DJ satte sina spår, och här har vi hittat varandra, folket på
Produktionsgruppen och jag. Topplistor och rankningar har med andra ord alltid varit min grej – oavsett
om det handlat om bästa musiken eller bästa champagnen. Med 25 års professionell vinprovning i
bagaget, ofta med fokus på det som på engelska kallas ”fine wines”, exklusiva viner, vill jag slå ett slag
för boxviner, en produkt som har gått från att vara en utskälld och hånad produkt, som vissa politiker
ville förbjuda när den lanserades, till ett brett och varierat utbud som idag står för cirka 60 % av den
totala volymen av vin. Det ska vara lätt att hitta ett bra boxvin – till grillkvällen, kompisträffen, buffén
eller släktmiddagarna. Boxtoppen vänder sig både till dig som vet vad du vill ha och till dig som tycker
vin verkar svårt. Hur ska den fungera? Idén är att vi har åtta olika kategorier av boxar – vita torra
viner, vita viner med viss fruktsötma, vita premiumboxar, röda torra viner, röda viner med viss
fruktsötma, röda premiumboxar samt roséboxar och ekoboxar. Boxtoppen presenterar de tio bästa
boxarna i varje kategori, och anger dessutom hur prisvärda de är. Alla listor uppdateras en gång per
månad enligt ett rullande schema med två listuppdateringar per vecka. Boxtoppen är alltså ständigt
aktuell – såväl heta nyheter som gamla godingar får vara med – om de håller måttet. Är boxvin bra? Så
länge du köper viner som finns på våra listor är det bra och ofta mycket prisvärda viner. Kvaliteten på
boxviner i Sverige har allt sedan den första lanseringen 1996 i ett internationellt perspektiv varit ganska
hög. Vinerna på boxtoppen är de bästa i varje kategori. Den största skillnaden mellan vin på flaska och
vin på box är att boxvinet har kortare hållbarhet, vilket gör att viner som ska lagras inte passar på box.
Närmaste planerna? Att uppdatera de olika listorna, att prova alla nyheter, nya årgångar och nya
tappningar samt att marknadsföra hemsidan är naturligtvis prio ett, men redan nu har vi flera
utvecklingsprojekt på gång och det sker dagligen uppdateringar på hemsidan. Men vilka de stora
utvecklingsprojekten är vill jag för tillfället vara lite hemlighetsfull med, men redan före jul tror jag vi har
steg två på gång. www.boxtoppen.se”

