No dia dos namorados, Chandon presenteia os casais e
convida-os a brindar o #AmorQueConta do seu jeito
Brinde o amor com duas taças exclusivas Chandon em mais de
300 restaurantes selecionados pelo Brasil

Para celebrar o Dia dos Namorados, os casais que brindarem a data com
Chandon Rosé serão presenteados com duas taças exclusivas da marca, nas
novas cores metalizadas – rosa e prata - desenvolvidas especialmente para a
ocasião.
Lançadas no final de 2017, as taças possuem um modelo totalmente único e
exclusivo de taça que vira copo, que, além de ser uma peça de design, traz
charme e versatilidade para o consumo de espumante.
Aqueles que comprarem uma garrafa de Chandon Rosé 750ml nos mais de 300
restaurantes selecionados para o roteiro gastronômico, que inclui cidades como
São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte,
Salvador, Recife, entre outras, ganharão esse presente especial para celebrar o
#AmorChandon #AmorQueConta do seu jeito: na taça ou no copo!
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Compartilhe com a gente seu #MomentoChandon e expresse da sua forma o
#AmorChandon #AmorQueConta.
Torne o seu momento ainda mais especial com as nossas playlists no Spotify:

Facebook: /ChandonBrasil e Instagram: @ChandonBrasil
Site: www.chandon.com.br
SAC Chandon: 11 3062-8388
Sobre a Chandon
Nascida na França, criada no Brasil. Em 1973 a Maison Moët&Chandon decidiu apostar
no potencial vitivinícola brasileiro e inaugurou a Chandon Brasil em Garibaldi, no Rio
Grande do Sul.
Localizada na Serra Gaúcha, a área faz parte de uma região vinícola conhecida pelo
microclima local, temperado e de noites frescas, ideal para a elaboração de
espumantes de alta qualidade.
Desde então, sob a orientação do renomado enólogo francês Philippe Mével, a
Chandon buscou excelência e inovação. A Chandon Brasil cultiva em seus vinhedos
variedades nobres das cepas Chardonnay e Pinot Noir, mudas importadas da França,
e também o Riesling Itálico, já cultivado na região, que foi melhorado e incorporado
aos assemblages.
A Chandon elabora a seguinte gama de variedades: Chandon Réserve Brut, Chandon
Brut Rosé, Chandon Riche Demi-Sec, Chandon Passion, Excellence Brut e Excellence
Rosé.
A Chandon faz parte do grupo LVMH – Louis Vuitton Moët Hennessy - o maior
conglomerado de produtos de luxo do mundo.

Informações à imprensa Chandon:
MktMix Assessoria de Comunicação
www.mktmix.com.br – Tel.: 11 3060-3640
Laura Arantes – laura.arantes@mktmix.com.br – R: 3703
Bruna Hissae – bruna@mktmix.com.br – R: 3691
Samantha Simon – samanthasimon@mktmix.com.br – R: 3662

