
 

 

lanceringsparty voor de nieuwe geur van chloé: chloé love story 

PARIS, 3 juli 2014/PRNewswire/ --  

een avond in parijs. fonkelende lichten en muziek. een menigte. en zij. 

het geurbedrijf coty prestige was de gastgever voor een 
cocktailparty op het dak van l'institut du monde arabe om de nieuwe 
geur chloé love story te presenteren aan de internationale pers, vip's 
en beïnvloeders. 

klik hier om de multimedia news release te bekijken: 
http://www.multivu.com/mnr/71400575-chloe-love-story-fragrance-launch-
party 

jean mortier, president van coty prestige en geoffroy de la 
bourdonnaye, ceo  van chloé, vierden de lancering van love story in het 
gezelschap van 400 gasten. 

clémence poésy, de muze voor de geur, was aanwezig op het feest, samen 
met clare waight keller, creatief directeur van chloé en mélanie 
laurent, regisseur van het tv-spotje, dat eerder op de avond werd 
onthuld. In het spotje wordt de song "mi amor" van vanessa paradis 
gebruikt. 

het dak van l'institut du monde arabe was voor de gelegenheid versierd 
in de stijl van de nieuwe geur. er was een gigantische metalen 
structuur met het love story-logo neergezet, zodat gasten hun love 
story-momenten konden delen. 

de gasten werden uitgenodigd om de nieuwe geur te ervaren aan 
eenparfumbar waar de prachtige slot-vormige flacon werd gepresenteerd, 
terwijl christine & the queens hun nieuwste songs ten gehore brachten 
in een exclusief live-concert. vervolgens kon men dansen op de beat van 
de trendy dj nouvelle vague. 

het feest werd onder meer bijgewoond rachida brakni, maria josée croze, 
géraldine pailhas, mélanie thierry, karin viard, anne marivin, hafsia 
herzi, joséphine japy, jeanne damas .   

het chloé love story eau de parfum zal vanaf september 2014 
verkrijgbaar zijn. 



over coty inc.  

coty is een toonaangevende wereldwijde producent van 
schoonheidsproducten, met een netto-omzet van 4,6 miljard dollar voor 
het fiscale jaar dat eindigde op 30 juni 2013. coty werd opgericht in 
parijs in 1904 en is een beursgenoteerde onderneming met schoonheid als 
focus. coty heeft een portefeuille van bekende geuren, cosmetica en 
huid- & bodyverzorgingsproducten die in meer dan 130 landen en gebieden 
worden verkocht. het productenaanbod van coty omvat onder meer merken 
als adidas, calvin klein, chloé, davidoff, marc jacobs, opi, 
philosophy, playboy, rimmel en sally hansen. 

ga voor meer informatie over coty inc. naar http://www.coty.com. 
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