
منتج بيريير جويت "أيدن" يأخذ الزوار في رحلة من وسط 

 المدينة في طوكيو إلى أقبية النبيذ في إيبرناي 

 --/PRNewswire /2018مايو  10، طوكيو

 20إلى  10بزيارتها الثالثة إلى المدينة في الفترة من  Eden by Perrier-Jouëtتزامنًا مع أسبوع طوكيو للتصميم، قامت 

 يغرقالواقع االفتراضي لبالحواس  ةمتعدد تستعين الفاعليةفي هذا العام ، . "Trunk Hotel" مايو، لإلقامة في فندق ترانك

 مع تجربة تنقلهم إلى أقبية ميزون األسطورية.للحياة البرية   Perrier-Jouëtالضيوف بعمق في فن

 طالع على خرر األربار على الوساط  المتعددة، اضغ   لال

http://www.multivu.com/players/uk/8325851-eden-perrier-jouet-downtown-tokyo-epernay/ 

في بين الفن والطبيعة. يجمع " يستعين اآلن باإلعالم الرقمي ليخلق مزيًجا ثوريًا Perrier-Jouët ث "أحد رواد الفن الحدي

Eden by Perrier-Jouët ،لـ  ةالغامر صميماتد الحضري. يعرض هذا الحدث التتم إنشاء حديقة رضراء ساحرة تعيد المشه

DesignMiami لوفتورك األمريكي / من قِبَل الثناطي "Luftwerk"والضوء الذي  تنويمي بين األلوانفاعل ت . يعتبر التصميم

 حلل فكرة شقاطق النعمان في أقبية ميزون.ي

القبو  - Eden، عبر تجربة الواقع االفتراضي الفريدة التي تعيد إنشاء ضيوف إلى الدرول في منطقة مجهولةويدعو أيًضا ال

ستثناطية في ميزون. من رالل استكشاف هذ  المتاهة تحت األرض إلى اان  اال بيذأنواع الني يتم فيه االحتفاظ بأكثر السري الذ

-Perrier ، موطن"Maison Belle Epoque" مايزون بيللة أيبوكو حديقة مترفة وحالمة، يمكن للزوار الفوز برحلة إلى

Jouët's Epernay اواء احتفالية على رلفية من أ بخلق ذاطعو الصيت. في الخارج في المنطقة الرطيسية، يقوم الدي اي

 الزهور وأوراق الشجر الغريبة.

م . تُقاPerrier-Jouët's Master Hervé Deschampsيستضيفها قبو  -في هذ  األثناء، تتاح للجميع تجارب تذوق راصة 

 دومينيك بوشيت  من الطهاة المشهورينمع ثالثة ، Eden by Perrier-Jouëtفي اميع أنحاء فعاليات الغداء والعشاء 

(Dominique Bouchet)يوسوكي أكاساكا ، (Yosuke Akasaka)  بيير اانييرمن (Pierre Gagnaire)  ومامورو

العشاء في رحلة أررى عبر سيتم تناول . (Ginza Sushi Ko) من اينزا سوشي كو(   Mamoru Sugiyama)سواياما 

 .للقوة التحولية للطبيعةفي تكريم  - Edenكنوز قبو و طوكيو المعاصرة لمشاهدة امال مدينة –الزمان والمكان 

 (https://mma.prnewswire.com/media/689658/Maison_Perrier_Jouet_VR.jpgصورة  )

 فيدويهات  

epernay/-tokyo-downtown-jouet-perrier-eden-http://www.multivu.com/players/uk/8325851      

 Maison Perrier-Jouëtالمصدر  

كبير مديري العالقات العامة  – Antoine Flament "- ricard.com-antoine.flament@pernod"أنطوان فليمنت 

 965-238-153-(0)-33 - 33642408205+ - الدولية
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