
MARTINI® -- a icônica marca italiana -- celebra  seu 150o aniversário  

 

-- A celebrada marca saúda o estilo de vida MARTINI italiano, elegante e divertido, com 

festa para o consumidor, um vermute de edição limitada, nova embalagem de vinho 

espumante e rótulo comemorativo  

HAMILTON, Bermuda, 17 de julho de 2013 /PRNewswire/ -- Feliz aniversário, MARTINI®! A 

Bacardi Limited está celebrando o 150o aniversário do MARTINI, sua famosa marca mundial. E 

com isso, um século e meio de uma tradição inigualável, que tornou o MARTINI o vermute líder 

mundial de mercado e o mais vendido vinho espumante italiano. Esse ano memorável mostra a 

cultura icônica da marca e a associação definidora com a vida italiana elegante e divertida. O 

MARTINI está compartilhando o momento através de exclusividades de venda, rótulos 

comemorativos, coquetéis revigorantes e colaborações singulares. 

Para ver recursos em multimídia, associados a este press release, por favor clique em 

http://www.multivu.com/mnr/60949-bacardi-limited-martini-150-anniversary-vermouth-italian-

sparkling-wine 

Desde 1863, o MARTINI vem criando drinques excepcionais, sinônimos de "gioia di vivere" 

(alegria de viver), repletos de estilo, paixão e entusiasmo para viver a vida em sua plenitude. O 

MARTINI transpira uma mentalidade nitidamente italiana, que transcende os drinques para 

definir toda uma cultura. 

"Ao celebramos o 150o aniversário do MARTINI, nos sentimos orgulhosos do importante papel 

que esse ícone global e cultural exerce nesse estilo 'dolce vida' dos italianos", diz o chairman da 

Bacardi Limited, Facundo L. Bacardi. "Refletir na rica história do MARTINI nos deixa ansiosos 

para dar continuidade ao legado dessa marca notável para os consumidores de bebidas destiladas 

de todo o mundo", declara. 

Com os aperitivos de vermute passando por um ressurgimento e os vinhos espumantes italianos 

tendo sucesso em todo o mundo, os consumidores e bartenders podem desfrutar o aniversário 

com ofertas e festividades, tudo unicamente "MARTINI": 

 The Once in a Lifetime (Uma Vez na Vida): edição limitada do vermute MARTINI® 

Gran Lusso™. Lançado em um evento exclusivo para os melhores bartenders do 

mundo, em Pessione, Itália, o lugar de origem da marca, o MARTINI Gran Lusso 

(grande luxo) combina dois extratos botânicos únicos, com inspiração em um vermute 

do arquivo da marca e uma receita de 1904. Esse lote isolado de vermute muito 

especial tem um sabor agridoce único de ervas aromáticas, a suavidade do mel de 

moscatel envelhecido e indícios de alfazema e rosa. É servido com gelo e uma rodela 

de casca de toronja como guarnição ou como um ingrediente para reviver coquetéis 

clássicos como o Rob Roy, Negroni ou El Presidente.  

 The Party Pleaser (O Animador da Festa): apresentação do Terrazza MARTINI 

"Royale". O primeiro Terrazza MARTINI foi aberto em 1948, em Paris, junto com a 

http://www.multivu.com/mnr/60949-bacardi-limited-martini-150-anniversary-vermouth-italian-sparkling-wine
http://www.multivu.com/mnr/60949-bacardi-limited-martini-150-anniversary-vermouth-italian-sparkling-wine


Champs Elysees. O conceito de bar no terraço se tornou rapidamente o ponto de 

encontro do chique e do glamoroso. Neste ano, os bares Terrazza MARTINI de todo o 

mundo vão lançar o novo Terrazza MARTINI "Royale", exibindo o popular 

MARTINI® Royale. Esse drinque sofisticado é um balanceamento do MARTINI® 

Prosecco e do MARTINI® Bianco (ou Rosato), servido com gelo, um pouco de limão e 

uma pitada de hortelã. Simboliza o estilo e incorpora tudo que a marca italiana 

representa.  

 The Iconic Heritage (A Tradição Icônica): rótulo de celebração do aniversário. A 

edição limitada dos rótulos do MARTINI® Rosso, Bianco, Extra Dry e Rosato na 

Europa homenageia os designs originais dos rótulos da garrafa de MARTINI Rosso, de 

1867 a 1997. Os emblemas dos rótulos são os brasões de armas da Casa Real da Itália e 

da cidade de Turim. Ambos ladeiam a "Deusa Fama da Mitologia Romana", 

comemorando o Grande Prêmio concedido ao MARTINI na Grande Exposição de Paris 

em 1878.  

 The Contemporary Feel (Atmosfera Contemporânea): novo visual dos vinhos 

espumantes. A MARTINI apresenta a nova embalagem para seus premiados vinhos 

espumantes italianos de Prosecco, Rose, Asti e Brut. Tendo uma parreira como tema, 

refletindo sua rica expertise artesanal de 150 anos em fabricação de vinhos, o novo 

visual traz a insígnia da tradição do MARTINI com sua data de fundação de 1863.  

 The Gala (Festa de Gala): festa em uma vila italiana. Os convidados podem celebrar 

os 150 anos da "gioia di vivere" no evento VIP do 150o aniversário do MARTINI, em 

19 de setembro, em uma vila privada no Lago Como, em Cernobbio, Itália. Os 

frequentadores da festa terão um acesso sem precedentes ao estilo de vida MARTINI. 

Ao visitar www.martini.com, os fãs maiores de idade podem adotar a filosofia "Sorte é 

uma Atitude" ("Luck is an Attitude") e se registrar para concorrer a uma chance de 

comparecer a esse evento inesquecível.  

 The MARTINI Calling Card (Cartão de Visita do MARTINI): anúncios são ícones 

culturais. A logomarca da bola e barra (ball-and-bar) do MARTINI se tornou um 

símbolo internacional de glamour e sofisticação. O caráter, estilo e personalidade do 

MARTINI continuam instantaneamente reconhecíveis. Ícones culturais de cada década 

foram associados ao MARTINI. Nos anos 50, o jovem Andy Warhol criou alguns dos 

mais conhecidos ícones em anúncios impressos. E muitos anúncios impressos do 

Martini são cobiçados por colecionadores. De 1990 a 2000, uma nova geração de 

estrelas de Hollywood, como George Clooney, Gwyneth Paltrow, Charlize Theron e 

Jude Law, apareceram em comerciais do MARTINI, incorporando o espírito glamoroso 

do MARTINI, ao mesmo tempo em que homenageiam um romance de muito tempo 

com o cinema.  

 The Engines Rev (Acelerando os Motores): retorno às corridas. O estilo distinto do 

MARTINI é evidente, no momento em que a marca retorna a patrocinar oficialmente a 

Porsche Mobil 1 Supercup. Pela primeira vez, desde 2008, o novo carro da Porsche 911 

GT3 Cup traz as listas inconfundíveis em azul escuro, azul claro e vermelho da 

MARTINI Racing.  

"O MARTINI é feito apenas de ingredientes finos, criando drinques com sabor excepcional. 

Consumidores exigentes de todo o mundo vieram a conhecer e admirar o MARTINI por essas 

qualidades nos últimos 150 anos. É por isso que a marca continua a atrair muita atenção e a gerar 

http://www.martini.com/


crescimento", acrescenta o presidente e CEO da Bacardi Limited, Ed Shirley. "A cada ano, novas 

gerações se apaixonam pelo sabor extraordinário dos vermutes MARTINI e pelos vinhos 

espumantes italianos, que são fantásticos com gelo ou em coquetéis. Neste ano de celebração, 

convidamos os consumidores a fazer a própria sorte e experimentar momentos memoráveis com 

MARTINI", afirmou. 

A Martini & Rossi foi fundada em 1863 pelo comerciante Alessandro Martini, pelo vinicultor 

mestre e herborista Luigi Rossi e pelo contador Teofilo Sola. A empresa começou produzindo 

vermutes e, mais tarde, diversificou para vinhos espumantes italianos. Logo se tornou a marca 

aclamada e cosmopolita de drinques e estilo de vida italiano que é hoje. 

A MARTINI fabricou produtos bem mais suaves, mais sofisticados e consistentes em sabor do 

que qualquer vinho aromático anterior. Até hoje, as receitas são segredos muito bem guardados, 

conhecidas apenas pelos quatro misturadores mestres da MARTINI. Cada receita do vermute 

contém mais de 40 espécies botânicas -- uma combinação de ervas aromáticas especificamente 

selecionadas, flores aromáticas, frutas perfumadas, madeiras exóticas, raízes raras e especiarias 

de várias partes do mundo -- adicionadas a líquidos perfeitamente balanceados. 

A Bacardi, empresa de propriedade familiar que, recentemente, celebrou seu próprio 150o 

aniversário, adquiriu o Martini & Rossi Group em 1993. Com essa aquisição histórica, a Bacardi 

dobrou em tamanho e se tornou uma das maiores fabricantes de bebidas destiladas especiais do 

mundo. 

Sobre a Bacardi Limited 

A Bacardi Limited, a maior empresa privada de bebidas destiladas do mundo, produz e 

comercializa bebidas destiladas e vinhos internacionalmente aclamados. O portfólio de marcas 

da Bacardi contém mais de 200 marcas e rótulos, entre os quais o rum BACARDI, a vodca 

GREY GOOSE®, o uísque escocês DEWAR'S® Blended, o gim BOMBAY SAPPHIRE®, o 

vermute e os vinhos espumantes MARTINI, a tequila 100% de agave azul CAZADORES, a 

vodca ERISTOFF e outras marcas líderes e emergentes. Fundada em Santiago de Cuba há 151 

anos, em 4 de fevereiro de 1862, a empresa de propriedade da família Bacardi emprega, no 

momento, quase 6.000 pessoas, produz bebidas de suas marcas em 27 fábricas, em 16 mercados, 

em quatro continentes, e comercializa seus produtos em mais de 150 países. A Bacardi Limited 

pertence ao grupo de empresas Bacardi, incluindo a Bacardi International Limited. 

www.BacardiLimited.com 

Sobre o MARTINI 

Uma das marcas mais icônicas do mundo, MARTINI é o principal nome em fabricação de 

vinhos italianos e fornecimento de vinhos espumantes aromáticos da mais alta qualidade. O 

sabor agridoce, vibrante e premiado da variedade de MARTINIS resulta de misturas secretas de 

mais de 40 espécies botânicas das melhores localidades do mundo. O portfólio da MARTINI 

inclui: MARTINI Bianco, MARTINI Rosato, MARTINI Rosso, MARTINI Extra Dry, 

MARTINI Asti, MARTINI Moscato d'Asti, MARTINI Prosecco, MARTINI Rose, MARTINI 

Brut e MARTINI Royale. 

http://www.bacardilimited.com/


Por favor, desfrute o MARTINI® com responsabilidade. 
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