
 
 

LEHDISTÖTIEDOTE, Helsinki, 7.6.2016 

Moët Chandon juhlistaa kahta ennennäkemätöntä rosé-
samppanjauutuutta – kansainvälisesti vietettävä Moët Party -päivä rantautuu Helsinkiin 

11. kesäkuuta 

Moët & Chandon julkistaa kesäksi kaksi uutta eksklusiivista rosé-samppanjaa. Uusi N.I.R. Nectar Impérial 
Rosé Dry -samppanja on kesäyön tähti, jonka metalliyksityiskohtia sisältävä pullo heijastaa valoa ja tuo 
loistokkuutta kesän arvokkaimpiin hetkiin. Moët Ice Imperial Rosé -samppanja on maailman 
ensimmäinen erityisesti jäiden kanssa nautittavaksi valmistettu rosé-samppanja. Uutuussamppanjat 
julkistetaan 11. kesäkuuta kansainvälisesti vietettävän Moët Party -päivän yhteydessä. Samppanjan 
suihkuttamisen vuosipäivänä Moët Party -päivä rantautuu Helsingin lisäksi useaan kesäiseen kaupunkiin. 

Ylellinen N.I.R Nectar Impérial Rosé Dry -rosé-samppanja yhdistää kolmen samppanjanvalmistuksessa 
sallitun rypäleen parhaat puolet. Uutuudessa Pinot Noirin intensiivisyys kohtaa Meunierin mehukkuuden ja 
Chardonnayn raikkauden. Maultaan uutuus on kuiva, hienostunut ja pehmeä. 

Uutta rosé-samppanjaa jäillä 

Moët Ice Imperial Rosé on maailman ensimmäinen rosé-
samppanja, joka on valmistettu erityisesti jäiden kanssa 
tarjoiltavaksi. Moët Ice Imperial Rosén tuoksu yhdistelee 
kirsikkaa ja karpaloa kesän hedelmiin. Maultaan 
samppanja on raikas ja hedelmäinen. Häivähdys greippiä 
tuo mieleen kesän ja auringon. Se sopii täydellisesti kesän 
aurinkoisiin juhliin ja ystävien kanssa nautittavaksi. 

Kuplivaa kesää juhlitaan ympäri Suomen 

Kesän tyylikkäimmät juhlat järjestetään lauantaina 11. 
kesäkuuta, jolloin vietetään kansainvälistä Moët Party -
päivää. Helsingissä juhlat alkavat Mattolaiturilla klo 14 ja 
jatkuvat klo 20 ravintola Teatterissa, jossa julkistetaan 
myös uusi N.I.R Nectar Impérial Rosé Dry -rosé-
samppanja. Mattolaiturilla juhlakansaa viihdyttää Radio 
Helsingistä suureen suosioon ponnahtanut dj-kaksikko 
D.R.E.A.M. Teatterin iltabileissä esiintyvät Elias Gould ja 
Ronya.  

Kansainväliseksi juhlapäiväksi on valikoitunut 11. kesäkuuta, koska silloin syntyi samppanjan 
suihkuttamisen traditio. Kilpa-autoilija Dan Gurney voitti Le Mansin legendaarisen 24 tunnin kilpailun 11. 
kesäkuuta vuonna 1967 ja juhlisti voittoaan suihkuttamalla Moët & Chandonin samppanjaa yllättäen 
yleisön päälle. 



”Moët & Chandon on samppanja, joka haluaa tempaista ihmiset iloiseen tunnelmaan näyttävien 
tapahtumien avulla.  Olemme todella iloisia, että Moët Party -päivä rantautuu niin moneen kuplivaan 
ravintolaan Suomessa ja pääsemme ensi kertaa maistattamaan myös upeita uusia rosé-samppanjoita 
juhlijoille”, kertoo Johanna Krogius Moët Hennessyltä. 

Moët Partya juhlistetaan myös Turun Tårgetissa, ravintola Ilonassa Oulussa ja Tampereella sekä Hangon 
Casinolla. Maailmanlaajuiseen juhlaan voi osallistua ja juhlallisuuksia voi seurata sosiaalisessa mediassa: 
#moetpartyday #moetmoment #openthenow. 

N.I.R Nectar Impérial Rosé Dry -rosé-samppanja on saatavilla 11.6. lähtien Helsingissä Ravintola Teatterissa 
sekä ravintola Ilonassa Oulussa ja Tampereella. Moët Ice Imperial on saatavilla kesän ajan ainoastaan 
Helsingin Kaivopuiston Mattolaituri-ravintolassa. 

Lisätiedot: 
Lisätietoa N.I.R Nectar Impérial Rosé Dry rosé ja Moët Ice Imperial Rosé -samppanjoista antaa Johanna 
Krogius Moët Hennessy Suomi, 040 5164062 tai jkrogius@moet-hennessy.com  

www.moet.com 
www.facebook.com/moet 
www.instagram.com/moetchandon/ 

 

Moët Hennessy on osa LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) -konsernia, johon kuuluu yli 60 luksustuotemerkkiä. Konsernin kaikki 

tuotteet edustavat parhainta laatua. Vanhojen perinteiden kautta on tullut vahva kokemus sekä ammattitaito ja tieto parhaista 

valmistusmenetelmistä. Moët Hennessy uskoo vahvasti innovatiivisuuteen sekä rohkeuteen, tuotteidensa pysyessä ajan hengessä 

säilyttäen silti vanhat perinteet. Lisätietoja saat osoitteesta www.lvmh.com.  
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