
Bacardi Merayakan Peringatan ke-150 Tahun dengan Kapsul Waktu yang akan Dibuka Pada 50 tahun 

Mendatang 

 

-- Ulang Tahun Bersejarah Dirayakan dan Diikuti oleh jutaan orang di seluruh dunia; Merencanakan 

tingkat pertumbuhan berkelanjutan 

 

     HAMILTON, Bermuda, 13 Desember 2012 (ANTARA/PRNewswire) -- Bacardi Limited mengakhiri 

perayaan ke 150 tahun perusahaan tersebut dengan membuat kapsul waktu peringatan yang 

melambangkan semangat persatuan, antusiasme dan semangat Perusahaan Bacardi, sebagai merk rum 

ikonik dan keluarga. Kapsul waktu berperan sebagai potret kehidupan Perusahaan di tahun 2012 juga 

membawa pesan karyawan saat ini hingga karyawan Bacardi pada tahun 2062 - 50 tahun dari sekarang 

untuk menghormati warisan Bacardi yang akan dibuka pada perayaan peringatan ke 200 tahun. 

 

     Kapsul baja tahan karat berukuran 6kaki x 1kaki (1.82m x 0.30m) ini terbungkus di dalam bantalan 

granit dan alas semen dan sudah terdaftar pada International Time Capsule Society, telah dipasang di 

seluruh kantor pusat dunia Bacardi di Bermuda pada acara yang dipandu oleh Ketua Facundo L. Bacardi 

dan President & CEO Ed Shirley yang merupakan keluarga pemilik perusahaan Bacardi Limited. Acara 

bersejarah ini dihadiri oleh kelompok eksekutif Bacardi, pegawai, pejabat pemerintahan dan pejabat 

lainnya. Lapisan alas, yang dihiasi dengan plakat perunggu, diletakkan di depan kantor pusat dan 

menyambut pengunjung karena bangunan ikonik yang terinspirasi Mies van der Rohe ini merupakan 

daya tarik wisata yang populer di pulau itu. 

 

     "Semua orang yang berada di Bacardi, termasuk karyawan kami yang hampir mencapai 6,000 orang, 

merasa terhormat untuk membagi sejarah kami dan legenda perusahaan kami dengan para konsumen 

dan pelanggan di seluruh dunia. Kami sangat gembira bahwa banyak sekali peristiwa yang terjadi pada 

merk, keluarga dan Perusahaan kami. Konsumen sangat berhubungan dengan warisan kami karena 

mereka menyukai ciri khas otentik kami dan mengerti bahwa legenda Bacardi dimulai 150 tahun lalu," 

kata Facundo L. Bacardi, cucu pendiri Bacardi. "Perusahaan kecil yang dimulai dengan satu merk pada 

1862 di Santiago de Cuba saat ini menjadi perusahaan swasta terbesar di dunia dengan portofolio dari 

beberapa nama yang paling popular di 

industri ini. Label kami dari rum BACARDI, GREY GOOSE vodka, whisky DEWAR'S Blended Scotch, gin 

BOMBAY SAPPHIRE, MARTINI vermouth dan anggur merah Italia yang sangat bersinar dan tequila 

CAZADORES adalah beberapa label dunia yang paling diakui dan kami rayakan." 

 



     Karyawan Bacardi dari seluruh dunia memilih kenang-kenangan yang sangat cermat dan paling 

mengesankan untuk mereka selama tahun bersejarah ini untuk dimasukkan ke dalam kapsul waktu. 

Berbagai item yang mewakili tahun 2012 adalah: 

 

     * Sebuah foto perkumpulan yang dihadiri oleh 500 anggota keluarga Bacardi, mewakili delapan 

generasi, dan dibuat dalam satu momen logo kelelawar ikonik Bacardi pada pesta perayaan ke-150 

tahun di Puerto Rico. 

 

     * Medali peringatan untuk penghormatan rum BACARDI dalam kategori "World's Most Awarded 

Spirit," penghormatan prestasi dengan hampir 600 penghargaan untuk kategori cita rasa, kualitas dan 

inovasi. 

 

     * Kolase dari penghargaan komunikasi, kemasan, desain dan promosi untuk beberapa daftar dari 

brand dan Perusahaan selama 150 tahun. 

 

     * Surat tertulis dengan bergaya China kuno, yang menghormati tradisi warisan abadi, oleh karyawan 

di China dengan sebuah pesan yang tertulis di samping foto mereka. 

 

     * Botol BACARDI Superior yang diisi dengan sebuah catatan tangan yang sangat memberi inspirasi 

dari karyawan di Jerman. 

 

     * Iklan televisi pertama untuk rum BACARDI Big Apple di Brazil, salah satu pasar paling berkembang di 

Amerika Latin, disimpan dalam sebuah botol replika miniatur. 

 

     * Iklan rum BACARDI yang menandai peringatan siaran ulang pada 23 media elektronik billboard di 

Times Square, tempat paling terkenal di Kota New York. 

 

     * Dihiasi dengan tempat penyimpanan khas Afrika, sebuah budaya yang sangat penting dan simbol 

sosial yang disebarkan pada teman-teman di Kenya, salah satu pasar paling terbaru yang dikembangkan 

Bacardi. 

 



     * Sebuah kristal geode yang berasal dari vulkanik di Urugay dan dipercaya dapat mempromosikan dan 

memamerkan energi positif yang penting untuk menghasilkan ide yang kreatif dan baru. 

 

     * Botol minuman BACARDI+ yang dicampur dengan cocktail yang telah diluncurkan tahun ini di Asia. 

 

     * Untuk membuat segala sesuatu dalam sebuah perspektif bagi siapa saja yang menjalani kehidupan 

hingga 2062, perusahaan AS menciptakan buku tahunan dengan berbagai macam kejadian sosial, politik 

dan ekonomi termasuk biaya satu gallon gas, daftar musik teratas, berita penting nasional. 

 

     Instalasi dari kapsul waktu merekam sebuah perayaan yang luar biasa dari perjalanan selama 150 

tahun, prestasi Bacardi. Dari cerita masa lalu pendiri di Santiago de Cuba pada 1862, Don Facundo 

Bacardi Masso yang mempelopori berbagai proses, standar dan inovasi untuk menciptakan kualitas 

tertentu dan campuran untuk rum BACARDI yang masih digunakan hingga hari ini. Bahkan, lebih dari 

100 tahun yang lalu, rum favorit dunia yang mengispirasi bartender untuk menciptakan beberapa 

cocktail terkenal termasuk Mojito, terinspirasi bartender untuk menciptakan beberapa koktail paling 

populer termasuk Mojito, Daiquiri dan Libre Kuba. Singkatnya, rum BACARDI membantu menciptakan 

budaya koktail yang bertahan hingga saat ini. 

 

     Selain membuat revolusi semangat dunia dengan menciptakan rum seperti yang sudah kita ketahui 

saat ini, perusahaan Bacardi telah mengatasi banyak kesulitan termasuk perang, bencana alam, 

kebangkrutan, Larangan di AS, dan penyitaan aset illegal Kuba yang mengakibatkan pengasingan seluruh 

Perusahaan dan hanya disisakan untuk perusahaan keluarga. Kemudian keadaan seperti itu bertahan 

dan meningkat hingga ke tingkat yang lebih tingga menjadi perusahaan internasional ketiga terbesar dan 

menjadi perusahaan swasta terbesar di dunia. Semangat yang luar biasa dan ketahanan yang 

menunjukkan kemampuan Perusahaan untuk beradaptasi, tetap relevan dan berlanjut untuk terus 

berkembang di tengah kesulitan yang luar biasa. 

 

     Perayaan peringatan Bacardi ke 150 tahun menjadi aslah satu peristiwa yang tak terlupakan 

termasuk: 

 

     * Ratusan pesta perayaan yang dihadiri oleh pelanggan dan selebriti seluruh dunia.        

 

     * Kaos dan tabung gelas yang dihiasi dengan ikon kelelawar Bacardi dan iklan yang antik. 



 

     * Iklan cetak, televisi dan kampanye digital yang menampilkan kesuksesan BACARDI rum di era 

1950an. 

 

     * Kreasi botol anggur terbatas senilai $2,000 sebagai perayaan dari sebuah keahlian dan keterampilan 

dalam setiap botol BACARDI rum yang dibuat oleh delapan anggota keluarga BACARDI 

 

     * Saluran National Geographic "Ultimate Factories" berhasil meraih perhatian pemirsa di 166 negara 

hingga ke pusat BACARDI di Puerto Rico untuk menampilkan bagaimana tradisi keluarga dan teknologi 

bersatu. 

 

     * Paket liburan special dari Bacardi yang tersedia untuk sebuah pemesanan 

 

     "Sejarah dan keberhasilan adalah hal yang unik untuk Bacardi," kata Ed Shirley, Presiden & CEO. 

"Tidak ada orang lain yang bisa mengklaim itu, juga tidak ada orang lain yang memiliki warisan 

menakjubkan seperti keberadaan Bacardi selama 150 tahun,. Dan pada waktu itu telah melakukan 

revolusi semangat industri, mengubah ciri khas kami rum BACARDI ke rum menjadi favorit dunia, begitu 

juga dengan kemenangan penghargaan semangat industri dunia. Kami bangga warisan Perusahaan kami 

selama 150 tahun, tapi kami juga bersemangat untuk 150 tahun ke depan. Bacardi dan merek ikonik ini 

siap untuk memimpin semangat industri baik pada abad 21 dan seterusnya. Nantikan hal-hal yang lebih 

menarik di Bacardi tahun mendatang." 

 

     Untuk mempelajari lebih banyak tentang Bacardi dan warisannya selama 150 tahun, harap 

kunjungi:www.BacardiLimited.com/150. 

 

     Atau, tunggu hingga tahun 2062 saat perayaan kapsul waktu di Bermuda yang akan mengungkapkan 

banyak rahasia. 

 

     Tentang Bacardi Limited 

 



     Bacardi Limited, perusahaan swasta terbesar di dunia, yang memproduksi dan memasarkan minuman 

dan anggur yang telah diakui secara internasional. Portofolio merek Bacardi terdiri lebih dari 200 merek 

dan label, termasuk rum BACARDI®, yang menjadi produk terlaris di dunia dan mendapat penghargaan 

untuk kategori rum dengan cita rasa tinggi, serta mendapat penghargaan minuman yang paling diakui; 

vodka GREYGOOSE®, minuman vodka super-premium yang paling diakui di dunia, DEWAR'S® Blended 

Scotch wiski, penghargaan untuk Scotch paling laris di dunia dan  penjualan nomor satu wiski premium 

Scotch di Amerika Serikat; gin BOMBAY SAPPHIRE®, untuk minuman bernilai tinggi dan premium gin 

yang paling berkembang di dunia; MARTINI® vermouth dan anggur soda, vermouth terkemuka di dunia 

dan anggur favorit dunia bersoda Italia, CAZADORES® 100% agave tequila blur, minuman premium 

nomor satu di Meksiko dan premium tequila terlaris di Amerika Serikat; vodka ERISTOFF®, salah satu 

merk vodka yang paling berkembang di dunia; dan merk terkemuka lainnya. 

 

     Didirikan 150 tahun lalu di Santiago de Cuba pada tanggal 4 Februari 1862, dan dijalankan oleh 

keluarga selama tujuh generasi, saat ini Bacardi mempekerjakan hampir 6.000 orang, memproduksi 

merek tersebut pada 27 fasilitas di 16 pasar di empat benua, dan menjual di lebih dari 150 negara. 

Bacardi Limited mengacu pada kelompok perusahaan Bacardi, termasuk Bacardi International Limited. 

http://www.bacardilimited.com/ 

 

     Aset Multimedia via http://www.bacardimediacentre.com/ 

 

     NIKMATI DENGAN TANGGUNG JAWAB 

 

     ©2012 BACARDI 

 

     BACARDI, THE BAT DEVICE & MERK LAIN BERKAITAN DENGAN PRODUK YANG DIKUTIP DALAM MEDIA 

RILIS INI ADALAH MERK DAGANG BACARDI & PERSEROAN TERBATAS ATAU ANAK PERUSAHAAN 

BACARDI LIMITED 

 

     KONTAK: Patricia M. Neal atau Amy Federman, +1-441-294-1110, afederman@bacardi.com; Aset-

aset Multimedia melalui www.BacardiMediaCentre.com 

 


