
ฉลองครบรอบ 150 ปี MARTINI(R) แบรนดด์งัของอติาล ี 
 
 แฮมลิตนั, เบอรม์วิดา - - 17 ก.ค. 2556 - - พอีารน์วิสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์

 
 - ฉลองไลฟ์สไตลท์ีท่นัสมัยและสนุกสนานแบบอติาลไีปกับ MARTINI 

ดว้ยงานปารต์ีส้ าหรับลกูคา้ เวอรม์ทุแบบลมิเิต็ดเอดชิัน่ สปารค์กลิง้ไวน์แพคเกจใหม ่

และฉลากทีท่ าขึน้พเิศษเพือ่เป็นทีร่ะลกึ 
 

 ฉลองครบรอบแด ่MARTINI(R)! บาคารด์ ีลมิเิต็ด (Bacardi Limited) ฉลองครบรอบ 150 
ปีของ MARTINI แบรนดด์งัระดบัโลก 

ทีม่ทีัง้เวอรม์ทุชัน้น าของโลกและสปารค์กลิง้ไวน์สญัชาตอิติาลทีีข่ายดทีีส่ดุ 
ในปีแหง่การเฉลมิฉลองนีจ้ะมกีารแสดงวัฒนธรรมอนัโดดเดน่ของแบรนด ์

รวมถงึนยิามของแบรนดซ์ึง่เกีย่วโยงกับไลฟ์สไตลแ์บบอติาลทีีท่นัสมัยและสนุกสนาน MARTINI 

ก าลงัแบง่ปันชว่งเวลาดีๆ ผา่นสนิคา้ลมิเิต็ดเอดชิัน่ ฉลากทีท่ าขึน้พเิศษเพือ่เป็นทีร่ะลกึ ค็อกเทลเย็นชืน่ใจ 
และการสรา้งความร่วมมอืแบบไมม่ใีครเหมอืน 

 
 รับชมสือ่มัลตมิเีดยีเกีย่วกบัขา่วประชาสมัพันธน์ีไ้ดท้ี ่

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

vermouth-italian-sparkling-wine 
 

นับตัง้แตปี่ค.ศ.1863 MARTINI ไดส้รา้งสรรคส์ดุยอดเครือ่งดืม่ทีเ่รยีกไดว้า่เป็น “gioia di 
vivere” (ความสขุของการใชช้วีติ) ซึง่เป่ียมดว้ยสไตล ์ความเร่ารอ้น 

และความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะใชช้วีติอยา่งเต็มที ่การเผยแพร่แนวคดิแบบอติาลอีนัโดดเดน่ท าให ้MARTINI 
เป็นมากกวา่เครือ่งดืม่ธรรมดาและสามารถสรา้งวัฒนธรรมใหมข่ึน้มาได ้ 

 

“เราก าลงัฉลองครบรอบ 150 ปีของ MARTINI 
เราภมูใิจมากทีแ่บรนดซ์ึง่เป็นผูน้ าวฒันธรรมระดับโลกแบรนดน์ี ้

มบีทบาทส าคญัในการใชช้วีติดว้ยความสขุสนุกสนาน” ฟาคนุโด แอล. บาคารด์ ี(Facundo L. Bacardi) 
ประธานบรษัิท บาคารด์ ีลมิเิต็ด กลา่ว “เพือ่เฉลมิฉลองประวัตศิาสตรอ์นัยาวนานของ MARTINI 

เราจะสบืสานแบรนดด์งัแบรนดน์ีต้อ่ไปเพือ่ผูบ้รโิภคทัว่โลก” 

 
วฒันธรรมการดืม่เวอรม์ุทเพือ่เรยีกน ้ายอ่ยเริม่ฟ้ืนคนืมาอกีครัง้ 

และสปารค์กลิง้ไวนส์ญัชาตอิติาลก็ีไดรั้บความนยิมไปทั่วโลก 
ผูบ้รโิภคและบารเ์ทนเดอรท์ัว่โลกสามารถเฉลมิฉลองกบัเราไดใ้นกจิกรรมตา่งๆเกีย่วกบั “MARTINI” ดงันี ้

 

- The Once in a Lifetime: Limited Edition MARTINI(R) Gran Lusso(TM) Vermouth - 
ในงานสดุพเิศษส าหรับบารเ์ทนเดอรร์ะดบัแนวหนา้ของโลกซึง่จัดขึน้ ณ ถิน่ก าเนดิของแบรนด ์MARTINI 

ทีเ่มอืง Pessione ประเทศอติาล ีไดม้กีารเปิดตวั MARTINI Gran Lusso (grand luxury) 
เวอรม์ทุทีผ่สมผสานสารสกดัจากพชื 2 ชนดิ โดยไดรั้บแรงบันดาลใจจากสตูรเวอรม์ทุในคลังเอกสารของ 

MARTINI และจากสตูรในปีค.ศ.1904 
เวอรม์ทุระดับซเูปอรพ์รเีมยีมตัวนีม้รีสชาตหิวานอมขมจากสมุนไพรหอม 

ใหค้วามหวานนุ่มนวลแบบไวน์มอสคาโตท้ีบ่ม่มานาน มกีลิน่จางๆของลาเวนเดอรแ์ละกหุลาบ 

และรสชาตจิะดทีีส่ดุเมือ่เสริฟ์ใสน่ ้าแข็งพรอ้มดว้ยชิน้สม้ฝาน 
ซึง่กระตุน้ใหน้กึถงึค็อกเทลสดุคลาสสกิอยา่ง Rob Roy, Negroni หรอื El Presidente 

 
- The Party Pleaser: Introduction of MARTINI "Royale" Terrazza – บาร ์MARTINI 

Terrazza แหง่แรกเปิดเมือ่ปีค.ศ.1948 ที ่Champs Elysees ในกรุงปารสี 

บารบ์นดาดฟ้าแหง่นีก้ลายเป็นสถานทีส่ดุชคิทีไ่ดรั้บความนยิมอยา่งรวดเร็ว และในปีนี ้บาร ์MARTINI 
Terrazze ทัว่โลกพรอ้มใจกนัเปิดตวั MARTINI "Royale" Terrazza เพือ่น าเสนอ MARTINI(R) Royale 

เครือ่งดืม่อนัโดง่ดงัทีเ่กดิจากการผสมผสานระหวา่ง MARTINI(R) Prosecco กบั MARTINI(R) Bianco 
(หรอื Rosato) เสริฟ์ใสน่ ้าแข็ง บบีมะนาว และประดับดว้ยใบมนิท ์

แสดงถงึความมสีไตลแ์ละสะทอ้นทกุอยา่งทีแ่บรนด ์MARTINI ตอ้งการน าเสนอ 
 

- The Iconic Heritage: Celebratory Anniversary Label – 

ฉลากลมิเิต็ดเอดชิัน่ส าหรับเครือ่งดืม่ MARTINI(R) Rosso, Bianco, Extra Dry และ Rosato ในยโุรป 
เพือ่เป็นเกยีรตแิกฉ่ลากแรกเริม่บนขวด MARTINI Rosso ทีใ่ชต้ัง้แตปี่ค.ศ.1867-1997 



ฉลากนีต้กแตง่ดว้ยตราอารม์ของราชวงศอ์ติาลแีละเมอืงตรูนิ ทัง้สองขนาบดว้ย “Roman Goddess 

Fame” เพือ่ระลกึถงึรางวัลกรังดป์รซีท์ี ่MARTINI ไดรั้บในงาน Paris Grand Exhibition เมือ่ปีค.ศ.1878 
 

- The Contemporary Feel: New Look for Sparkling Wines – MARTINI 
เผยโฉมแพคเกจใหมข่องอติาเลยีนสปารค์กลิง้ไวนร์ะดบัรางวัลอย่าง Prosecco, Rose, Asti และ Brut 

โดยแพคเกจใหมม่ลีายเถาองุน่สะทอ้นถงึความเชีย่วชาญในการผลติไวน์ทีส่บืทอดมานาน 150 ปี 

และมตีราสญัลกัษณ์ของ MARTINI พรอ้มตัวเลขค.ศ.1863 ระบปีุทีถ่อืก าเนดิครัง้แรก 
 

- The Gala: Party at an Italian Villa – แขกผูม้เีกยีรตสิามารถฉลองครบรอบ 150 ปีแหง่ 
“gioia di vivere” ไดท้ีง่าน MARTINI 150 Anniversary ซึง่เต็มไปดว้ยแขกระดับวไีอพ ีในวนัที ่19 

กนัยายน ณ วลิลา่สว่นตวัรมิทะเลสาบโคโม เมอืงเซอรน์อบบโิอ ประเทศอติาล ี
ผูร้่วมงานจะไดส้มัผัสกับไลฟ์สไตลแ์บบ MARTINI ซึง่หาทีไ่หนไมไ่ดอ้กี 

นักดืม่ทีม่อีายตุามเกณฑข์องกฎหมายสามารถเขา้ไปไดท้ีเ่ว็บไซต ์www.martini.com เพือ่ร่วมแคมเปญ 

“Luck is an Attitude” ของ MARTINI และชงิรางวลัเขา้ร่วมงานทีค่ณุจะลมืไมล่งไปชัว่ชวีติ 
 

- The MARTINI Calling Card: Ads are Cultural Icons – โลโกว้งกลมและแถบสีเ่หลีย่มของ 
MARTINI กลายเป็นสญัลกัษณ์สากลของความมเีสน่หแ์ละช า่ชองโลก ตวัอกัษร สไตล ์

และลักษณะเฉพาะของ MARTINI ท าใหผู้ท้ีเ่ห็นจ าไดท้นัท ี

คนดงัจากทกุยุคทกุสมัยตา่งมสีว่นเกีย่วขอ้งกับ MARTINI เชน่ ในชว่งทศวรรษ 1950 แอนดี ้วอรฮ์อล 
ไดส้รา้งสรรคโ์ฆษณาสิง่พมิพท์ีโ่ดง่ดงัทีส่ดุช ิน้หนึง่ และโฆษณาสิง่พมิพม์ากมายของ MARTINI 

ยังเป็นสิง่ทีนั่กสะสมตอ้งการอยา่งมาก ในชว่งทศวรรษ 1990-2000 ดารารุ่นใหมอ่ย่างจอรจ์ คลนูยี,์ 
กวนิเนธ พัลโทรว,์ ชารล์ซิ เธอรอน และจู๊ด ลอว ์ไดม้าปรากฏตวัในโฆษณาทางทวีขีอง MARTINI 

เพือ่แสดงถงึความมเีสน่หข์อง MARTINI ขณะเดยีวกนัก็เป็นเกยีรตแิกค่วามสมัพันธอ์นัยาวนานระหวา่ง 
MARTINI กับวงการภาพยนตร ์  

 

- The Engines Rev: Return to Racing – สไตลอ์นัโดดเดน่ของ MARTINI แจม่ชดัขึน้เมือ่ 
MARTINI ไดก้ลับมาเป็นผูส้นับสนุนอยา่งเป็นทางการของการแขง่ขนั Porsche Mobil 1 Supercup 

นับเป็นครัง้แรกตัง้แตปี่ค.ศ.2008 ทีแ่ถบสนี ้าเงนิเขม้ ฟ้า และแดงอนัโดดเดน่ของ MARTINI Racing 
จะประดบัอยูบ่นรถ Porsche 911 GT3 Cup  

 

 “MARTINI รังสรรคข์ึน้จากสว่นผสมทีด่ทีีส่ดุ กอ่เกดิเป็นเครือ่งดืม่รสชาตเิยีย่ม 
ผูบ้รโิภคทีม่วีสิยัทศันท์ั่วโลกตา่งรูจั้กและชืน่ชม MARTINI เพราะคณุภาพทีส่ัง่สมมาตลอด 150 ปี 

ดว้ยเหตนุีแ้บรนด ์MARTINI จงึดงึดดูความสนใจไดอ้ย่างทว่มทน้และเตบิโตอย่างตอ่เนือ่งมาจนทกุวนันี้” 
เอ็ด เชอรล์ยี ์(Ed Shirley) ประธานและซอีโีอบรษัิท บาคารด์ ีลมิเิต็ด กลา่ว “ในทกุๆปี 

คนรุ่นใหมต่า่งตกหลมุรักรสชาตแิสนพเิศษของ MARTINI ทีม่ทีัง้เวอรม์ุทและสปารค์กลิง้ไวนส์ไตลอ์ติาล ี

และมรีสชาตเิยีย่มไมว่า่จะดืม่แบบผสมน ้าแข็งหรอืท าเป็นค็อกเทล ในปีแหง่การเฉลมิฉลองนี้ 
เราขอเชญิชวนทกุทา่นร่วมชงิรางวลัเขา้ร่วมงานทีค่ณุจะจดจ าไมม่วีนัลมื” 

 
Martini & Rossi กอ่ตัง้ขึน้ในปีค.ศ.1863 โดยอเลสซานโดร มารต์นิี ่(Alessandro Martini) 

พ่อคา้ไวน์, ลยุจ ิรอสซี ่(Luigi Rossi) ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสมนุไพรและการผลติไวน ์และเทโอฟิโล โซลา่ 
(Teofilo Sola) นักบญัช ีบรษัิทเริม่ผลติเวอรม์ทุกอ่น จากนัน้จงึผลติสปารค์กลิง้ไวน์สไตลอ์ติาลดีว้ย 

ไมน่านนักบรษัิทก็มชีือ่เสยีงในระดบัโลก และกลายเป็นเครือ่งดืม่สไตลอ์ติาลรีะดับโลกมาจนทกุวนันี้ 

 
MARTINI ผลติเครือ่งดืม่ทีม่รีสนุ่มลกึกลมกลนืกวา่เมือ่เทยีบกับไวนท์ีม่กีลิน่หอมอืน่ๆทีเ่คยมมีา 

ทกุวนันี ้สตูรลบัของ MARTINI ถกูเก็บรักษาอยา่งมดิชดิ โดยมมีาสเตอร ์เบลนเดอร ์(นักปรุงเหลา้) ของ 
MARTINI เพยีง 4 คนเทา่นัน้ทีรู่ส้ตูร สตูรท าเวอรม์ทุแตล่ะสตูรประกอบดว้ยพชืสมนุไพรกวา่ 40 ชนดิ 

อนัประกอบไปดว้ยสมนุไพรหอม ดอกไมห้อม ผลไมห้อม ไมจ้ากตา่งประเทศ รากไมห้ายาก 

และเครือ่งเทศตา่งๆทีค่ดัสรรมาอย่างดจีากทัว่โลก ผสมผสานกนัจนกลายเป็นเครือ่งดืม่ทีล่งตวัทีส่ดุ 
 

บาคารด์ ีธรุกจิครอบครัวทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 150 ปีไปเมือ่ไมน่านมานี ้ไดเ้ขา้ซือ้กจิการ Martini 
& Rossi Group ในปีค.ศ.1993 เหตกุารณ์ครัง้ส าคญันี้ท าใหบ้รษัิทบาคารด์มีขีนาดใหญข่ึน้ 2 เทา่ 

และกลายเป็นบรษัิทเครือ่งดืม่แอลกอฮอลร์ะดับพรเีมยีมรายใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 
 

 เกีย่วกบั บาคารด์ ีลมิเิต็ด 

บาคารด์ ีลมิเิต็ด เป็นบรษัิทเครือ่งดืม่แอลกอฮอลของเอกชนทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก ผลติ 
และท าการตลาดเครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ละไวนซ์ึง่เป็นทีรู่จั้กกันดทีัว่โลกมากมาย 

รายชือ่แบรนดข์องบาคารด์ ีลมิเิต็ด ประกอบไปดว้ยแบรนดแ์ละฉลากกวา่ 200 ชือ่ ซึง่รวมถงึรัม 



BACARDI, วอดกา้ GREY GOOSE, DEWAR'S สก็อตชว์สิกีผ้สม, จนิ BOMBAY SAPPHIRE, MARTINI 

เวอรม์ทุและอติาเลยีนสปารค์กลิง้ไวน์, CAZADORES เตกลีาทีผ่ลติจากอากาเวสนี ้าเงนิ 100%, วอดกา้ 
ERISTOFF รวมถงึแบรนดช์ัน้น าและแบรนดใ์หมอ่ืน่ๆอกีมากมาย บาคารด์กีอ่ตัง้ขึน้เมือ่ 151 ปีกอ่น 

ในซานตอิาโก เดอ ควิบา เมือ่วนัที ่4 กมุภาพันธ ์ค.ศ.1862 ปัจจุบนัธรุกจิครอบครัวแหง่นีม้พีนักงานเกอืบ 
6,000 คน ผลติสนิคา้ภายใตแ้บรนดข์องบรษัิทในโรงงาน 27 แหง่ ใน 16 ตลาด ใน 4 ทวปี 

และวางจ าหน่ายในกวา่ 150 ประเทศ ทัง้นี ้บาคารด์ ีลมิเิต็ด นับรวมถงึกลุม่บรษัิทในเครอืบาคารด์ ี

รวมทัง้บาคารด์ ีอนิเตอรเ์นชนัแนล ลมิเิต็ด  
 

กรุณาดขูอ้มลูเพิม่เตมิที ่www.BacardiLimited.com 
 

เกีย่วกบั MARTINI 
MARTINI คอืแบรนดท์ีโ่ดง่ดงัทีส่ดุแบรนดห์นึง่ของโลก MARTINI 

มชี ือ่เสยีงดา้นการท าไวน์อติาล ีและเป็นผูส้รา้งสรรคส์ปารค์กลิง้ไวน์กลิน่หอมหวน คณุภาพเยีย่ม 

รสชาตหิวานอมขมกระตุน้อารมณ์ของ MARTINI 
เป็นผลพวงทีเ่กดิจากสตูรลับทีผ่สมผสานพชืสมนุไพรกวา่ 40 ชนิดทีค่ัดสรรมาจากสถานทีต่า่งๆทั่วโลก 

เครือ่งดืม่ในตระกลู MARTINI ประกอบดว้ย MARTINI Bianco, MARTINI Rosato, MARTINI Rosso, 
MARTINI Extra Dry, MARTINI Asti, MARTINI Moscato d'Asti, MARTINI Prosecco, MARTINI 

Rose, MARTINI Brut และ MARTINI Royale 

 
 กรุณาดืม่ MARTINI(R) ดว้ยความรับผดิชอบ 

 
 (C)2013 BACARDI 

 บาคารด์ ีสญัลักษณ์คา้งคาว 
และเครือ่งหมายการคา้อืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑท์ีร่ะบใุนขา่วประชาสมัพันธน์ี ้

เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ บาคารด์ ีแอนด ์คมัพาน ีลมิเิต็ด (Bacardi & Company Limited) 

หรอืบรษัิทอืน่ๆในเครอืของบาคารด์ ีลมิเิต็ด 
 

 ตดิตอ่: 
 แพทรเิซยี เอ็ม. นลี (Patricia M. Neal) / เอมี ่เฟเดอรแ์มน (Amy Federman) 

 โทร: +1-441-294-1110 

อเีมล: afederman@bacardi.com 

 


