Glamour em tamanho família
Chandon lança as primeiras garrafas de 3 litros para espumantes finos nacionais
quelas garrafas de champanhe enormes,
que às vezes aparecem em filmes e que
no Brasil só eram vistas em festas promovidas por quem podia importá-las, já
não são privilégio de tão poucos. Agora,
por alguns meses, podem ser privilégio de uns poucos
mais. Pela primeira vez o brasileiro tem à disposição
uma garrafa de espumante nacional de 3 litros, a
chamada Jeroboam (nome de um antigo rei judaico;
as garrafas de grandes volumes de champanhe levam
nomes de personagens bíblicos). A novidade chega
ao mercado, em edição limitada, produzida na Serra
Gaúcha, pela Chandon, marca pertencente ao grupo
francês de produtos de luxo LVMH - Moet Hennessy
Louis Vuitton.
As garrafas Jeroboam são famosas em todo o
mundo e impressionam pelo tamanho. "Sempre
namorei esse tipo de embalagem: além de sua forma
muito bonita e elegante, gosto do prazer de compartilhar com até vinte amigos a mesma garrafa", conta
o francês Philippe Mével, enólogo da Chandon. "É
o que faltava na nossa linha para deixar a festa com
mais glamour."

Novas garrafas Jeroboam
da Chandon: embalagens
grandes de espumantes ao
alcance dos brasileiros

Compensação com aplomb
A generosa garrafa, fornecida pela Saint-Gobain, é
decorada com rótulos auto-adesivos projetados pela
B+G Designers e produzidos pela Indexflex. "Como a
Jeroboam é uma garrafa inédita para o mercado nacional, decidimos lançá-la em nome da inovação", diz o
analista de marketing da Chandon, Daniel Mazão. A
empresa já comercializava seus espumantes no Brasil
em três versões: Magnum (1,5 litro), standard (750
mililitros) e Baby (187 mililitros).
A garrafa especial pode ser encontrada em casas
selecionadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Recife e Salvador, e seu preço unitário
sugerido é de 240 reais. É ideal para aqueles que as
crises não conseguem atingir ou que, atingidos, preferem compensá-las com aplomb, ainda que de alto
custo. São dois públicos de respeitáveis proporções
no Brasil e ao que tudo indica, no segundo caso, com
grandes perspectivas de crescimento.
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