
 

Último trabalho de colaboração para a Perrier-Jouët  

 

PARIS, setembro de 2013/PRNewswire / - O mundo encantado e artístico 
da Perrier-Jouët através das lentes dos grandes produtores de imagens 
Warren du Preez e Nick Thornton Jones 

PARIS, 19 de setembro de 2013 /PRNewswire/ -- Warren du Preez e Nick 
Thornton Jones, considerados dois dos mais criativos artistas do setor de 
produção de imagens e filmes, foram solicitados a aplicar sua abordagem 
inconfundível na campanha da Perrier-Jouët. 

Para ver o comunicado à imprensa em multimídia, por favor, clique em: 
http://www.multivu.com/mnr/62422-perrier-jouet-global-communications-
campaign  

O trabalho de colaboração terminou em uma comunicação de 360 graus, 
em que o usuário é guiado em uma jornada, através da visão deles da 
tradição artística e do estilo único do vinho da Perrier-Jouët. 

Uma jornada sedutora à Natureza Encantada resume todo o conceito de 
sua inspiração, "em que a vida cotidiana -- a essência do encantamento -- é 
suspensa nos reinos de nosso subconsciente e de nossa imaginação, o 
que é projetado em nossa própria interpretação da natureza e da arte 
dentro da vida". 

Tomando um prestigioso cuvée Belle Epoque como um ponto de partida, 
Warren du Preez e Nick Thornton Jones criaram todo um mundo a partir 
disso, em que cada elemento -- o modelo, a luz, o jardim -- é interpretado 
com base nas diferentes facetas da tradição da marca. Cada detalhe, da 
escolha do vestido ao astral do cenário, é inspirado no encantamento e na 
liberdade. 

Os usuários digitais podem viver a experiência de encantamento da Perrier-
Jouët no novo website da marca. Com base nos principais recursos desse 
website moderno, como fotos em tela cheia, vídeo-trailer, "pontos quentes" 
animados, o trabalho de Warren du Preez e Nick Thornton confirma a 
abordagem mais pictórica que fotográfica deles. 

Para descobrir essa experiência, por favor, visite: http://www.perrier-
jouet.com/enchanted-nature   

http://www.perrier-jouet.com/int-en/enchanted-nature?utm_source=mailing+presse&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Campagne+The+Garden
http://www.perrier-jouet.com/int-en/enchanted-nature?utm_source=mailing+presse&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Campagne+The+Garden


Para baixar imagens da campanha, por favor, visite: 
http://digitalpressroom.perrier-jouet.com 

POR FAVOR, DESFRUTE A PERRIER-JOUET RESPONSAVELMENTE 

FONTE  Perrier Jouet 

 

CONTATO: Departamento de Comunicação da Perrier-Jouët Champagne 
House, Stéphanie Mingam -- e-mail: stephanie.mingam@pernod-
ricard.com, +33(0)3-26-49-69-77. 

 


