
 
CAMUS TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 150 NĂM HÃNG RƯỢU TRUYỀN THỐNG 

 
COGNAC, Pháp, Tháng Hai, PR Newswire -  2013 sẽ là năm ghi dấu kỷ 
niệm 150 năm ngày thành lập hãng CAMUS, hãng rượu cônhắc gia đình tự 
chủ lớn của nước Pháp. 
 
Cyril CAMUS, Chủ tịch hãng CAMUS cho biết: “Trong dịp kỷ niệm lần thứ 150 
này, chúng tôi muốn tiếp tục thể hiện sự trân trọng với quá khứ trong khi vẫn 
kiên định con đường hướng tới tương lai”. 
 
Để xem Công bố báo chí trên truyền thông đa phương tiện, mời truy cập:  
http://www.multivu.com/mnr/58677-CAMUS-celebrates-spirit-of-living-tradition 
 
Từ năm 1863, năm thế hệ gia đình CAMUS đã nuôi dưỡng một niềm đam mê 
duy nhất đó là sản xuất rượu Cônhắc với phong cách riêng không lẫn được 
với ai, mang đến cho đời linh hồn và sự giàu có bất tận của mảnh đất quê 
hương họ.  
 
Đối với CAMUS, 2013 là năm ra mắt lôgô mới, nhấn mạnh phiên bản thiết kế 
hợp lý hình cánh hoa biểu tượng của hãng, thể hiện niềm kiêu hãnh về di sản 
của công ty, trong khi đó vẫn khẳng định tham vọng đương thời. 
 
Một điểm nhấn quan trọng khác trong năm kỷ niệm này là việc trình làng chai 
Cuvee 5.150, một sự hội tụ năm loại cônhắc cổ xưa, mỗi loại tượng trưng cho 
từng dấu ấn riêng biệt mà từng thế hệ của dòng họ CAMUS để lại. Cyril 
CAMUS cho biết: “Một sản phẩm dâng tặng cho thấy cách thức mà thế hệ đi 
sau tạo nên từ các kỹ năng của thế hệ trước và thổi luồng sinh khí mới vào 
truyền thống lâu đời này”. Được chế tác như một đồ trang sức quý và trình 
làng trong một phiên bản rất hạn chế, chai cuvee độc đáo này xuất hiện trong 
dạng bình pha lê Baccarat được thiết kế đặc biệt. 
 
Trải qua 150 năm phát triển, Camus đã chiếm được cảm tình của khách hàng 
và đối tác. Camus cũng đã không ngừng xây dựng mối quan hệ thân thiết với 
khách hàng. Trong dịp kỷ niệm 150 năm, Camus sẽ ra mắt một website mới 
và kênh YouTube để chia sẻ thông tin về nhãn hàng và sự độc quyền sản 
phẩm. Vào tháng Ba tới, trang mạng xã hội Facebook của hãng cũng sẽ phát 
động một cuộc thi nhằm khuyến khích người yêu thích thương hiệu này và 
những người quan tâm chia sẻ các bức ảnh về “Những điều tốt đẹp trong 
cuộc sống” của họ, sứ mệnh của Camus. 
 
Nhân dịp kỷ niệm 150 năm, Chateau du Plessis, lâu đài của dòng họ CAMUS 
ở Cônhắc, cũng sẽ chứng kiến sự ra mắt của dòng Elegance mới với các 
chai được thiết kế lại và đóng gói mới sang trọng. 
 
Không buổi lễ nào hoàn tất mà không có một cuốn sách lưu niệm, được Nhà 
xuất bản La Martiniere xuất bản, và một bộ phim tài liệu về lịch sử huy hoàng 
của dòng họ này. 
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