
 
Usain Bolt, ícone da vitória, é nomeado como o novo CEO (diretor de entretenimento) da 

Maison Mumm, a casa de champanhe número um da França 

NOVA YORK, 28 de novembro de 2016 /PRNewswire/ -- A Maison Mumm anunciou hoje a 
nomeação especial de Usain Bolt, um dos atletas mais ousados e notáveis, como seu novo diretor 
de entretenimento. Após meses de especulação sobre seus próximos passos depois de suas vitórias 
no Rio, Bolt fez uma declaração especial (https://www.youtube.com/watch?v=tn5fVdL_rO4) e disse 
que assumirá um dos maiores desafios da sua carreira como diretor de entretenimento da casa de 
champanhe número um da França

 [1]
, a Maison Mumm.   

Para ver o comunicado de imprensa multimídia, acesse: http://www.multivu.com/players/uk/7990651-
usain-bolt-appointed-maison-mumm/ 

No vídeo, intitulado "Usain Bolt, New Mumm CEO" (Usain Bolt, novo diretor de entretenimento da 
Mumm), a garrafa de Mumm está iluminada sobre um pedestal. Bolt aparece na tela e pega a 
garrafa. Em seguida, faz algo inesperado: bate na garrafa com uma de suas medalhas de ouro. 

Em seu novo cargo, Bolt assumirá o comando para criar formas ousadas e exclusivas de levar as 
celebrações aos consumidores de todos os lugares, por meio da energia, intensidade e frescor 
irresistível da Mumm. Seu objetivo de longo prazo para a Mumm incluirá iniciativas de ponta para 
despertar sentimentos em todo mundo e auxiliar nos esforços para tornar a Maison Mumm a principal 
casa de champanhe dos EUA.  

Bolt é extremamente qualificado para assumir o primeiro cargo de diretor de entretenimento da 
Mumm. Sua liderança no esporte é incomparável. Sua busca pela vitória e sua personalidade, 
conhecida por compartilhar a comemoração de suas vitórias, agrada legiões de fãs no mundo todo. 
O lema pessoal de Bolt – "Tudo é possível; eu não penso em limites" – alinha-se perfeitamente ao 
lema pessoal da Maison Mumm – "Simplesmente o melhor" – bem como ao espírito "Ouse. Vença. 
Comemore" da casa. 

"Sinto-me honrado por assumir o cargo de diretor de entretenimento da Maison Mumm e por mostrar 
ao mundo o que significa comemorar e entreter de maneiras ousadas", afirmou Bolt. "Minha principal 
missão será aprimorar o legado da Mumm ao comemorar vitórias de maneiras incríveis, e quero 
convidar meus fãs de todas as partes do mundo a brindarem comigo." 

O novo cargo de Bolt envolve seguir a natureza pioneira da Mumm e mostrar a propensão da marca 
ao ousado e inesperado. No início do ano, a Mumm revolucionou e redefiniu o estilo de uma garrafa 
de champanhe tradicional ao introduzir o novo design da sua garrafa. Criada pelo premiado designer 
britânico Ross Lovegrove, a Mumm Grand Cordon representa o design mais inovador dos 189 anos 
de história da Maison Mumm. O formato revolucionário da garrafa, principalmente seu gargalo longo 
e estreito, precisou passar por várias inovações no processo de produção de champanhe tradicional. 
Exclusiva para champanhes de nível premium, a garrafa não conta com rótulo frontal; em vez disso, 
o nome e o emblema de águia da G.H. Mumm são gravados em dourado, diretamente no vidro. Além 
disso, a Maison Mumm ultrapassa constantemente os limites da comemoração e da inovação e 
apresentou a primeira garrafa de champanhe conectada digitalmente (que dá origem a uma 
experiência interativa de som e imagem quando a rolha é estourada) e o primeiro serviço de entrega 
com o uso de drones por uma casa de champanhe. 

"A Maison Mumm explora maneiras inesperadas de comemorar com nossos fãs", afirmou Cesar 
Giron, presidente e diretor geral da Martell Mumm Perrier-Jouet. "Ao nomear Usain como nosso 
diretor de entretenimento, trabalharemos em estreita colaboração para oferecer emoções únicas por 
meio de inovações ousadas nas comemorações e momentos de vitória, pequenos e grandes, em 
todo o mundo." 

Em toda a história da Mumm, a casa fez parcerias com pessoas pioneiras que ousam quebrar os 
padrões, como o explorador Jean-Baptiste Charcot durante a Expedição Antártica Francesa em 
1904. De maneira similar, a nomeação de Bolt é um primeiro passo ousado em uma série de 
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emocionantes envolvimentos planejados entre ele e a Maison Mumm. Aqueles que ousam 
experimentar as criações de Bolt e Mumm devem ficar ligados nos próximos anúncios que 
certamente os entreterão, emocionarão e inspirarão em http://www.mumm.com. 
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