เหลืออีกแค่ ไม่ กสี่ ั ปดาห์ กจ็ ะสิ้นปี แล้ว
LOUIS XIII Cognac ก็ขอนาเสนอ ‘“THE GIFT COLLECTION (คอลเล็กชันของขวัญ)”’
ชุดกล่องใส่ คอนญัคที่ลูกค้ าเลือกสรรเองเพื่อเป็ นหมุดหมายของช่ วงเวลาสาคัญๆ ในชีวติ

คลิกที่นี่เพื่อดูหน้ าสื่ อประชาสัมพันธ์ ท้งั หมด http://press.louis-xiii.com/TheGiftCollection/

“The

Gift
Collection
(คอลเล็กชันของขวัญ)”
ที่จะพาลูกค้าเดินทางบนเส้นทางแห่งการเฉลิมฉลอง
จะเป็ นโอกาสสุ ดพิเศษที่จะทาให้คุณได้เพลิดเพลินกับรสชาติของคอนญัค LOUIS XIII ที่ยกย่องศิลปะในการใช้ชีวิตของฝรั่งเศสในทุกโอกาส
แต่ละกล่องจะเปิ ดเผยประสบการณ์ที่แปลกใหม่
ทาให้ลูกค้าได้ออกแบบกล่องตามใจชอบและต้องมนต์เสน่ห์จากความสลับซับซ้อนและความรุ่ มรวยของแต่ละช่วงเวลาของคอนญัค LOUIS XIII
มีกล่องให้ เลือก 6 กล่ อง และประกอบด้ วย 3 ช่ อง (ประสบการณ์ ลา้ ค่ าอันเหนือกาลเวลา)
“The Gift Collection (คอลเล็กชันของขวัญ)” ประกอบด้วยกล่องหกกล่อง ที่เชื้อเชิญให้ลูกค้าแต่ละรายได้สัมผัสกับประสบการณ์ของ LOUIS XIII
แต่ละครั้งที่จินตนาการมาเพื่อลูกค้า และลูกค้าก็เป็ นคนออกแบบเอง พร้อมด้วยสิ่ งอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับพิธีการหรื อการลิ้มรสชาติคอนญัค เช่น
แฮมเบโยตต้าหรื อคาเวียร์ “The Gift Collection (คอลเล็กชันของขวัญ)” แต่ละกล่องเป็ นขุมทรัพย์อมตะที่พร้อมให้คุณได้สารวจ กล่องของขวัญ
ที่มีดีไซน์ร่วมสมัยและสี แดงอันเป็ นเอกลักษณ์ของ LOUIS XIII มาพร้อมกับฝาตราดอกลิลลีอนั งดงาม เมื่อลูกค้าเปิ ดกล่อง ก็จะเห็นช่องสามช่อง
โดยช่องที่ใหญ่ที่สุดจะมีขวดคอนญัก LOUIS XIII อันคลาสสิ คอยู่ ส่ วนลิ้นชักด้านบนจะมีแก้วคอนญัคสองใบที่สลักตราดอกลิลลี ซึ่งออกแบบโดย
Christophe Pillet นักออกแบบชาวฝรั่งเศส สามารถสลักข้อความพิเศษ ชื่อหรื อวันที่ตรงแก้วทั้งสองใบได้

กล่องที่ออกแบบได้ เองหลากหลายประเภท
เมื่อคุณเปิ ดลิน้ ชักด้านล่าง คุณก็จะเห็นของขวัญและของอื่นๆ เพิม่ เติมที่เราเลือกสรรไว้ให้ ซึ่งเราได้ร่วมกันออกแบบกับ Bernardaud Christofle และ
S.T.
แบรนด์จากประเทศฝรั่งเศส
Dupont
ที่จะมาช่วยเติมเต็มแก้วคอนญัคและแก้วธรรมดา
ของขวัญแต่ละชิ้นรังสรรค์ข้ ึนตามความต้องการในการแสดงความขอบคุณหรื อเพื่อยกย่องใครสักคนของลูกค้าแต่ละคน
นอกจากนี้
ยังถือเป็ นโอกาสเชื้อเชิญให้คุณได้สารวจเฮาส์ LOUIS XIII ที่แคว้นคอนญัก และเดินทางข้ามกาลเวลาด้วยการเริ่ มต้นลิ้มรสชาติสุดพิเศษ นอกจากนี้
ยังช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างๆ ด้วย เช่น ในพิธีเปิ ดจากทูตของแบรนด์โดยเฉพาะหรื อการลิ้มรสชาติคอนญัคของ LOUIS XIII ในบาร์
โรงแรมหรื อพระราชวังอันทรงเกียรติ
คอลเล็กชันจานวนจากัด
“The Gift Collection (คอลเล็กชันของขวัญ)” ของ LOUIS XIII มีวางจาหน่ายตามร้านบูติกของ LOUIS XIII ที่แคว้นคอนญัก ลอนดอน ปักกิ่ง ซีอาน
เซินเจิ้น หางโจวและร้านบูติกออนไลน์ของเราwww.louisxiii-cognac.com โดยเฉพาะในสหราชอาณาจักร
“The Gift Collection (คอลเล็กชันของขวัญ)” ของ LOUIS XIII ประกอบด้วยกล่อง 6 กล่องที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบ: “Expert Set
(ชุดผูเ้ ชี่ยวชาญ)” “Cigar Set (ชุดซิการ์)” “Caviar Set (ชุดคาเวียร์)” “Bellota Bellota Set (ชุดเบโยตต้า เบโยตต้า)” “Serving Set (ชุดพร้อมเสิ ร์ฟ)”
และ“Souvenir Set (ชุดของที่ระลึก)”
ราคาตั้งแต่ 4,000 - 10,000 ยูโร ขึ้นอยูก่ บั ธีมและประสบการณ์

คาอธิบายและส่ วนประกอบของกล่อง
กล่องประกอบด้วยสิ่ งของดังต่อไปนี้ ที่จะมาพร้อมกับแก้วคอนญัค LOUIS XIII (70cl) และแก้วคริ สตัลสองใบ:
1. “Expert Set (ชุดผูเ้ ชี่ยวชาญ)” - ปิ เปตสลัก ถุงมือสี ขาวและชุดคาถาม (พร้อมกับความลับ 10 ข้อเกี่ยวกับ LOUIS XIII)
2. “Cigar Set (ชุดซิ การ์)” - S.T. สลักตราดอกลิลลี ไฟแช็กและมีดตัดซิการ์ชุบโครเมียม Dupont
3. “Caviar Set (ชุดคาเวียร์)”- ชุดเสิ ร์ฟคาเวียร์ Christofle ชุบเงินสลักตราดอกลิลลีและช้อนมุกแท้ตกั คาเวียร์
4. “Bellota Bellota Set (ชุดเบโยตต้า เบโยตต้า)” - จานพอร์ซเลนใส่ แฮม เบโยตต้าสี ขาวพร้อมกับตราดอกลิลลี่ชุบทอง 22 กะรัต ที่ทาขึ้นโดย
Bernardaud
5. “Serving Set (ชุดพร้อมเสิ ร์ฟ)” - ถาดและชุดถาดรองแก้วชุบเงินสลักตราดอกลิลลี่จาก Christofle
6. “Souvenir Set (ชุดของที่ระลึก)”- กรอบรู ปสี เงินจาก Christofle สลักตราดอกลิลลี่และที่ทบั กระดาษคริ สตัลรู ปตราดอกลิลลี่ของ Baccarat

ข้ อมูลเกีย่ วกับคอนญัก LOUIS XIII:
คิดล่ วงหน้ าไปอีกศตวรรษหนึ่งเสมอ แต่ ละขวดคือความสาเร็ จในช่ วงชีวิตของมาสเตอร์ ผ้ ูรักษาสุราหรื อ Cellar Masters หลายต่ อหลายรุ่ น
นับตั้งแต่ถือกาเนิดขึ้นในปี 1874 มาสเตอร์ผรู ้ ักษาสุ ราแต่ละรุ่ นก็ได้คดั สรรโอ เดอ วีหรื อ eaux-de-vie ที่เก่าแก่และล้ าค่าที่สุดจากห้องใต้ดินมาให้กบั
LOUIS XIII ปัจจุบนั มาสเตอร์ผรู ้ ักษาสุ รา Baptiste Loiseau รังสรรค์โอ เดอ วี ที่ดีที่สุดของเราเป็ นมรดกให้แก่ผสู ้ ื บทอดสาหรับศตวรรษหน้า LOUIS
XIII
ประกอบด้วยส่ วนผสมพิเศษจากโอ
เดอ
วีที่สรรหามาจากกรองด์
ชองปาญ
ไร่ องุ่นแห่งแรกของแคว้นคอนญัก
ขวดในตานานที่ได้รับการเป่ าโดยช่างฝี มือที่เป็ นเลิศที่สุดมาหลายรุ่ น LOUIS XIII มีกลิ่นที่โดดเด่นผสมผสานจากมดยอบ น้ าผึ้ง กุหลาบแห้ง พลัม
ดอกสายน้ าผึ้ง กล่องซิการ์ หนัง มะเดื่อ และเสาวรส

ข้ อมูลติดต่ อ LOUIS XIII สาหรับสื่ อ:
communication.louisxiii-cognac@louisxiii-cognac.com
โปรดดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ

