
L'Eden by Perrier-Jouët leva as maravilhas da natureza para a DesignMiami/ 2016 

MIAMI, 30 de novembro de 2016 /PRNewswire/ -- De 29 de novembro a 1 de dezembro, L'Eden by 
Perrier-Jouët ( O Éden, pela  Perrier-Jouët) está trazendo uma sensação de maravilhas para Miami, 
com uma novíssima experiência imersiva. Uma celebração única da natureza e do design, L'Eden by 
Perrier-Jouët transporta os convidados para um opulento mundo de prazeres sensoriais, tingido com 
beleza selvagem. Ele transformou os arredores históricos Casa Claridge's do Distrito de Faena 
(Faena District) no LOCAL para estar durante a feira de design DesignMiami/ 2016, com uma 
evocação estimulante da história única da Perrier-Jouët. 

Para ver o comunicado multimídia de notícias, favor clicar: 
http://www.multivu.com/players/uk/7993651-leden-by-perrier-jouet-design-miami/ 

O diretor de arte Simon Hammerstein está convidando os visitantes a explorarem uma caprichada 
mistura de cenografia, espetáculos encenados e experiências sensoriais. Um elenco de personagens 
que inclui Adèle Jouët, Pierre Perrier e a pioneira da Art Nouveau, Emile Gallé, mergulham os 
convidados em um mundo sedutor de amor e arte, impregnado pela beleza da natureza. Uma 
biblioteca do século 19 guarda uma fragrância de peras e limão, um camarim delicadamente feminino 
é transformado por orquídeas e magnólia, enquanto uma mesa de jantar espetacular mistura-se a um 
ambiente decorado por videiras e madressilva. 

Proprietário e fundador da The Box – um lugar que incentiva os hóspedes a suspenderem a 
realidade serem eles mesmos – Simon é a pessoa perfeita para criar esse playground definitivo, 
combinando a herança única da Perrier-Jouët com a efervescência da feira internacional de design 
de Miami. Seduzindo os convidados com uma combinação única de toque, cheiro e manipulação 
sensorial, sua produção atmosférica reconta a história de amor que juntou os fundadores da Maison, 
e a arte do champanhe – uma celebração constante da natureza. 

Mas L'Eden by Perrier-Jouët é mais do que um recinto noturno. Ele dá as boas-vindas aos 
convidados dia e noite, como um animado fórum vivo para conversas e experiências compartilhadas. 
Ao lado de festas memoráveis, o local abriga um programa completo de conferências, degustações, 
palestras e jantares, que complementa a efervescência elegante da DesignMiami/. L'Eden também 
está apresentando a nova parceria artística da Perrier-Jouët com o designer de São Francisco, 
Andrew Kudless, que está apresentando novos trabalhos inspirados pela natureza, Art Nouveau e o 
processo do champanhe. 

A abertura oficial, em 29 de novembro, atraiu celebridades e VIPs para a brilhante noite de gala. 
Sarah Jessica Parker, Katie Holmes, Lady Victoria Hervey, Sasha Lane e convidados aproveitaram a 
exclusiva atmosfera festiva. L'Eden by Perrier-Jouët estará levando a magia da natureza para a 
DesignMiami/ até 1 de dezembro.   

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161130/444033 ) 

 

CONTATO: Antoine Flament, Gerente de RP da Maison Perrier-Jouët (contato somente a pedidos) 
Antoine.Flament@pernod-ricard.com +33-1-53-23-89-65 
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