
 مويت هينيسي ترحب بسوالر إمبالس في نيويورك
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 Future isبعد اجتياز الواليات المتحدة األمريكية، وصلت سوالر إمبالس إلى أكبر مدن أمريكا لتوصيل رسالة نصها "

Clean.)ومعناها أن )المستقبل نظيف "  

 سائط، يُرجى النقر على الرابط التالي:الستعراض البيان الصحفي متعدد الو

impulse-solar-hennessy-moet-http://www.multivu.com/players/uk/7813551/ 

في المهام في موناكو، تصحب مويت هينيسي سوالر وبصفتها شريك سوالر إمبالس الرسمي والشريك المضيف لمركز التحكم 

إمبالس في كل لحظة من جولتها حول العالم. وقد أدى جيم كليركن، رئيس مويت هينيسي ومديرها التنفيذي لمنطقة أمريكا 

يه وزميله الشمالية، التحية لقائد الطائرة أندريه بورشبيرغ على مهبط الطائرات إلى مطار جون كينيدي في نيويورك. وقدم إل

لالحتفال  Moët & Chandon champagneبيرتراند بيكارد زجاجة من الشراب تحمل اسم "سوالر إمبالس" من نوع 

 بوصولهما وبكل اإلنجازات التي حققتها سوالر إمبالس حتى اآلن.

  "االحتفال باالستدامة"

التي تنطوي عليها التقنيات النظيفة. وفي هذا  تسعى سوالر إمبالس ومويت هينيسي إلى رفع درجة الوعي باإلمكانات الضخمة

 اإلطار يحتفالن مًعا بالقفزة النوعية نحو عالم أفضل.

"لكوننا من أصحاب ويقول السيد كريستوف نافار رئيس مجلس إدارة مويت هينيسي ومديرها التنفيذي في باريس، موضًحا: 
، بل نرى فرًصا للتحسن من خالل حماية البيئة. إننا نعتمد على الرؤى خلف رحلة سوالر إمبالس، فما نراه ليس هو الواجب فقط

الطبيعة إلنتاج المشروبات الروحية الفاخرة ونعد برعايتها وأن نتركها في مكان أفضل من أجل األجيال القادمة. إذ تضع 
 سياستنا البيئية مجموعة من المعايير العالية، مع طموحات أكثر علًوا."

يسي الروحية هي من فواكه األرض. وينبع تميزها من خصائص التربة، ومن االهتمام باألرض فكل مشروبات مويت هين

 والمهارة الفنية للرجال والنساء الذين يصنعونها. وتعتنق مويت هينيسي سياسة بيئية وقائية لحماية هذا الموروث.

نيسي على إقرار بأنها من مزارع الكروم وكمثال على الزراعة المستدامة، حصلت كل دور المشروبات الروحية من مويت هي

و  Domaine Chandonالمستدامة. وهنا في معامل التصنيع ف كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية، حصلت كل من 

Newton Vineyards  على شهادةNapa Green Winery. 

  روح الريادة

نيسي بقدرتها على كسر الحدود الجغرافية واإلنسانية مًعا. فمنذ إلى جانب كونها مبتكرة في التنمية المستدامة، تتصف مويت هي

 البداية، سعت كل عالمة تجارية للحصول على أعلى مستويات التميز ومشاركة منتجاتها مع مستهلكين جدد في أنحاء العالم.

مات مويت هينيسي "عالويضيف جيم كليركن رئيس مويت هينيسي ومديرها التنفيذي لمنطقة أمريكا الشمالية، موضًحا 
التجارية لديها تاريخ من االرتباط باالبتكار وروح الريادة. ونحن فخورون جًدا لكوننا جزًءا من رحلة سوالر إمبالس، كما أننا 

متحمسون للترحيب بالطائرة العائدة إلى مدينة نيو يورك. ألن الواليات المتحدة هي موطن بعض من أعظم المخترعين في 
 استضافتها للطائرة هنا يعزز من مكانة سوالر إمبالس في التاريخ األمريكي."مجال الطيران، و

 ( http://photos.prnewswire.com/prnh/20160613/378414)الصورة:      

http://www.multivu.com/players/uk/7813551-moet-hennessy-solar-impulse/
http://photos.prnewswire.com/prnh/20160613/378414


  مقطع الفيديو:

     impulse-solar-hennessy-moet-http://www.multivu.com/players/uk/7813551/ 

 Moet Hennessyالمصدر: 

 cbrossette@moethennessy.com+ 33-1-58-97-66-61كريستيل بروسيت، 

http://www.multivu.com/players/uk/7813551-moet-hennessy-solar-impulse/

