
 
 

 

Paris, 25 de novembro de 2019 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 
MOËT HENNESSY NA VINEXPO:  

UM FÓRUM CONSCIENTE SOBRE SOLOS FÉRTEIS 
 
 
A Moët Hennessy anuncia sua participação na Vinexpo Paris entre 10 e 12 de fevereiro de 2020 
com uma dimensão única e inovadora.  
 
Não só Moët Hennessy estará presente neste evento que acontecerá em Paris pela primeira vez, 
mas também, e mais importante, dedicará seu espaço a uma ágora que serve de palco de 
reflexões para o futuro da produção de vinho. Pela primeira vez, a Moët Hennessy falará sobre 
desenvolvimento sustentável ao lado de especialistas internacionais. Ao longo dos três dias, 
haverá uma série de discussões sucintas, debates e perguntas para compreender melhor e 
perspectivar a transmissão de terras preservadas e mais saudáveis à próxima geração. 
 
  
SÉRIE DE CONVERSAS SOBRE QUESTÕES AMBIENTAIS 
 
Ouvir, compartilhar conhecimentos e boas práticas, compartilhar com novas gerações e inspirar 
novas ações.  
Ao longo dos três dias do evento, a Moët Hennessy apresentará um programa de conversas que 
abordará os desafios que a indústria do vinho e dos destilados enfrenta com transparência, 
pertinência e pragmatismo. 
Como manter a produção tendo em consideração a adaptação às alterações climáticas? 
Quais as opções que o setor tem para preservar nosso recurso mais precioso, os solos férteis? 
As inovações tecnológicas prepararão o caminho para uma nova agricultura sustentável? 
Por que são os vinhos e os destilados especialmente afetados pelas alterações climáticas e pela 
perda de biodiversidade? 
Este é o tipo de perguntas que será debatido por especialistas das Maisons Moët Hennessy, peritos 
de todo o mundo e por quem participar da Vinexpo em um formato criado para ser aberto e 
dinâmico: uma série de discussões que duram 30 minutos seguidas de 10 minutos de perguntas e 
respostas. 
A conferência será intercalada com momentos de compartilhamento dedicados a provas e master 
classes de produtos excepcionais da Maisons Moët Hennessy. 
 
 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, UM COMPROMISSO ENRAIZADO DA MOËT HENNESSY 
 
Há muitos anos que cada uma das Maisons Moët Hennessy tem estado no caminho do 
desenvolvimento sustentável. Há cinco anos, a Moët Hennessy decidiu unir os homens e mulheres 
de todas as Maisons para construir um projeto comum em torno de um comitê de viticultura. Mais 
de 40 pessoas se reuniram para orquestrar o compartilhamento de know-how aprendido em campo 
nas nossas Maisons de todo o mundo. Este projeto originou ações concretas: investimento 
significativo em equipamento ecológico, treinamento para agricultores e produtores de vinho sobre 
novas tecnologias, assistência na obtenção de certificações de viticultura responsável e apoio de 
projetos científicos e universitários para disseminar conhecimentos e transmitir solos férteis às 
gerações futuras. 



 
 

--------------------------- 
 
 
Sobre a Moët Hennessy 
A Moët Hennessy é a divisão de vinhos e destilados da LVMH, o principal grupo de produtos de luxo do 
mundo. A Moët Hennessy, a maior empresa de vinhos e destilados de luxo do mundo, engloba 21 marcas de 
prestígio reconhecidas internacionalmente pela riqueza de sua terra, qualidade de seus produtos e 
experiência com que são produzidos: 
 
Hennessy, Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Ruinart, Krug, Mercier, Belvedere, Glenmorangie, 
Ardbeg, Chandon, Newton, Terrazas de los Andes, Cloudy Bay, Cape Mentelle, Numanthia, Ao Yun, Volcan 
De Mi Tierra, Woodinville Whiskey Company, Clos19 & Château du Galoupet. 
 
Sobre a VINEXPO 
Fundada em 1981 por iniciativa da Câmara do Comércio e da Indústria de Bordeaux-Gironde, a VINEXPO 
organiza grandes eventos na indústria do vinho e destilados. Ao longo de 38 anos, a Vinexpo adquiriu uma 
compreensão única do mercado e estabeleceu uma rede extensa de distribuidores influentes em todo o 
mundo. A marca agora abrange eventos em cinco cidades do mundo (Bordeaux, Hong Kong, Nova York, Xangai 
e, brevemente, Paris) além de um evento de viagem, Vinexpo Explorer. Todos os anos, o grupo também 
publica um dos estudos de mercado mais completos sobre o consumo global de vinhos e destilados: relatório 
Vinexpo/IWSR. 

 
Vinexpo Paris, 10 a 12 de fevereiro de 2020, Porte de Versailles, Paris, França. 
O programa do evento será comunicado mais tarde. 

 
 
Contato de Imprensa: 
Chrystel BROSSETTE 
Manager de Comunicação e Relação com a Imprensa Moët Hennessy Corporate 
cbrossette@moethennessy.com 
F +33 (0)1 58 97 66 61, T +33 (0)6 08 09 98 77 
65-67 avenue de la Grande Armée, 75016 Paris 
 

 
 

mailto:cbrossette@moethennessy.com

