
 
       
 

ALGUMAS SEMANAS ANTES DO FINAL DO ANO, 
LOUIS XIII COGNAC APRESENTA «THE GIFT COLLECTION» (COLEÇÃO PRESENTE) 

UMA SÉRIE DE COFFRETS PERSONALIZADOS PELOS CLIENTES PARA ASSINALAR 
DETERMINADAS ETAPAS DA VIDA  

 
 

Para ver a página de imprensa completa, clique aqui http://press.louis-
xiii.com/TheGiftCollection/  

 
 

 
 
Levando o cliente em uma viagem comemorativa, a «The Gift Collection» (Coleção presente) 
oferece uma oportunidade única de saborear uma gota de LOUIS XIII em homenagem a uma Art 
de Vivre francesa em cada ocasião. Cada coffret revela novas experiências, permitindo aos 
clientes personalizá-los a sua maneira e se deixar encantar pela complexidade e riqueza de cada 
momento LOUIS XIII. 
 
Uma seleção de 6 coffrets compostos por 3 compartimentos (Um tesouro atemporal de 
experiências) 
«The Gift Collection» (Coleção presente) é composta por seis coffrets, convidando cada cliente 
a uma experiência LOUIS XIII diferente, imaginada para eles e por eles, ampliada por acessórios 
associados ao ritual ou à degustação, como o presunto ibérico Bellota ou o caviar. Cada coffret 
da «The Gift Collection» (Coleção presente)  oferece um tesouro atemporal pronto para ser 
explorado. Com um design contemporâneo, e no vermelho característico de LOUIS XIII, a caixa 
é fechada por uma elegante tampa contendo o selo da flor de lis. Quando o cliente abre o coffret, 
este revela três compartimentos separados, com a câmara maior contendo uma garrafa clássica 
de conhaque LOUIS XIII e a gaveta de cima contendo dois copos de conhaque gravados com uma 
flor de lis, desenhados pelo designer francês Christophe Pillet. É possível gravar uma mensagem 
especial, nome ou data em ambos os copos. 
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Série de coffrets personalizados 
A abertura da gaveta inferior revelará uma seleção de ofertas e acompanhamentos, 
desenvolvidas em colaboração com as casas francesas Bernardaud, Christofle e S.T. Dupont para 
complementar a garrafa e os copos. Cada oferta foi imaginada com base no desejo pessoal de 
cada cliente de agradecer ou homenagear outra pessoa. Há também a oportunidade de oferecer 
um convite para conhecer a Casa de LOUIS XIII, com sede em Cognac, e fazer uma viagem no 
tempo com uma degustação de iniciação exclusiva. Além disso, pode adicionar experiências, 
como uma Cerimônia de Abertura por um Embaixador da Marca dedicado ou uma degustação 
de LOUIS XIII em um bar, hotel ou palácio conceituado. 

 
 

Uma coleção limitada 
The Gift Collection by LOUIS XIII (Coleção presente por LOUIS XIII)  está disponível nas lojas LOUIS 
XIII em Cognac, Londres, Pequim, Xi’an, Shenzhen, Hangzhou e em nossa loja online 
www.louisxiii-cognac.com, especificamente para o Reino Unido. 
A The Gift Collection by LOUIS XIII (Coleção presente por LOUIS XIII) é composta por 6 coffrets 
personalizáveis: «The Expert Set» (Conjunto expert), «The Cigar Set» (Conjunto Charutos), «The 
Caviar Set» (Conjunto Caviar), «The Bellota Bellota Set» (Conjunto Bellota), «The Serving Set» 
(Conjunto de Serviço) e «The Souvenir Set» (Conjunto Lembrança). 
Com preços desde 4.000€ a 10.000€, dependendo do tema e das experiências. 
 
 

 

Descrição, composição dos coffrets  
Para acompanhar a garrafa LOUIS XIII (70 cl) e seus dois copos de cristal, os coffrets são 
compostos pelo seguinte: 
1. «The Expert Set» (Conjunto Expert) – pipeta gravada, luvas brancas e um conjunto de 
perguntas (com 10 segredos sobre a LOUIS XIII). 
2. «The Cigar Set» (Conjunto Charutos)– isqueiro S.T. Dupont gravado com flor de lis e cortador 
de charutos cromado. 
3. «The Caviar Set» (Conjunto Caviar) – Conjunto de servir caviar banhado a prata Christofle 
gravado com flor de lis e cinco colheres de caviar em madrepérola. 
4.  «The Bellota Set» (Conjunto Bellota) – Prato volcano de porcelana com presunto Bellota com 
flor de lis banhada a ouro de 22 quilates desenhado pela Bernardaud.  
5. «The Serving Set»  (Conjunto de Serviço) – Bandeja banhada a prata com flor de lis e conjunto 
de bases para copos da Christofle. 
6. «The Souvenir Set» (Conjunto Lembrança)– moldura em prata com flor de lis da Christofle e 
pisa-papéis em cristal com flor de lis da Baccarat. 

 
 

SOBRE O CONHAQUE LOUIS XIII:   
Pense um século à frente. Cada garrafa é uma conquista na vida de gerações de mestres de 
adegas.  
Desde suas origens, em 1874, cada geração de Mestre de Adega seleciona, em nossa adegas, as  
eaux-de-vie mais antigas e mais preciosas para o LOUIS XIII.Atualmente, o Mestre de Adega 
Baptiste Loiseau está reservando nossas melhores eaux-de-vie como legado para seus sucessores 
no próximo século. LOUIS XIII é uma requintada mistura de eaux-de-vie provenientes da Grande 
Champagne, o primeiro cru da região de Cognac. As lendárias garrafas são criadas há gerações 
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por alguns dos mais hábeis mestres-artesãos na técnica de vidro soprado.LOUIS XIII inclui aromas 
excepcionais que evocam mirra, mel, rosas secas, ameixa, madressilva, cigarreira, couro, figos e 
maracujá.  
 
 
 

Contatos de Imprensa Conhaque LOUIS XIII 
communication.louisxiii-cognac@louisxiii-cognac.com 

 
BEBA COM MODERAÇÃO 

 
 

 
 


