
 
 

Domínios .Wine e .Vin: uma colheita especial na web 

Com a Amen.pt pode dar um sabor único ao seu blogue sobre vinhos ou à sua loja online com 

os novos domínios (gTLDs) .Wine ou .Vin 

 

 

27 Novembro 2015 – A Amen disponibiliza hoje o pré-registo dos nomes de domínio .WINE e 

.VIN. Uma grande oportunidade para quem marca presença neste mercado em Portugal e no 

estrangeiro e uma ocasião estratégica para evoluir através da produção Made in Portugal no 

mundo digital, quebrando barreiras nacionais, devido à internacionalização do nome. 

 

A disponibilidade geral para registo de domínios com extensões .Win e .Vin está agendada para 

iniciar a 27 de janeiro de 2016. Contudo, a Amen.pt, disponibiliza hoje o pré-registo para estes 

novos domínios, oferecendo aconselhamento quanto ao registo dos domínios mais apropriados 

e proteção da sua marca online contra a falsificação e uso indevido. 

 

Já imaginou a sua presença online como: VintagePortugal.wine? Ou BlogVinicola.wine? Ou ainda 

OriginePortugaise.vin? Os domínios .Wine ou .Vin, são imediatos e fáceis de lembrar. São 

ferramentas de marketing essenciais para afirmar a presença online e aumentar a visibilidade 

de um negócio ou uma paixão, representando uma grande oportunidade no mundo dos novos 

nomes de domínio. 

 

Além do inquestionável sucesso desta indústria, o vinho é mais do que apenas um mercado - é 

uma cultura. Como uma extensão dessa cultura, os novos domínios .WINE e .VIN surgem para 

criar um centro virtual para o mundo do vinho, sendo perfeitos para o posicionamento online 

de empresários, enólogos, interessados, colecionadores, críticos, bloggers, revistas, fabricantes 

de vidro, e conhecedores de uma forma geral, criando uma sensação de profissionalismo e 

confiança, fornecendo uma identidade comum e coesão entre todos os intervenientes. 

 

Amen Portugal e Grupo DADA 

A Amen Portugal faz parte do Grupo Dada, líder europeu em registo de domínios, alojamento, 

e-commerce e soluções de presença online. A Amen oferece aos seus clientes, serviços 

profissionais, acessíveis através da Internet com gestão simples e intuitiva. Com mais de 520 mil 

clientes empresariais e mais de 1,7 milhões de domínios, o Grupo Dada está presente nos grupos 

de topo na área de registo de domínio e gestão de serviços online para particulares e empresas 

na Europa; para além da sua presença em Portugal com a Amen, a Dada está também presente 

em Itália, Espanha, Reino Unido, Irlanda, França e Holanda através, respectivamente: Register it 

SpA, Nominalia SL, Namesco Limited , PoundHost, Register365, Amen França, Amen Holanda 


