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- PERSMEDEDELING - 

GIBSON’S Gin lanceert zijn nieuwe trendy limited edition 

 

Juni 2016 lanceert GIBSON’S Gin zijn nieuwe limited edition fles. 
Het merk London Dry Gin, trots op zijn Britse roots, breidt zijn 
unieke universum uit met de GIBSON’S “So Jean” Limited Edition.  
GIBSON’S Gin laat zich inspireren door de Punk Rock beweging 
van de jaren '80, en neemt haar stijl met de iconische rode en 
blauwe kleuren over.  
 

GIBSON’S, So Jean, So Gin… 
 
Dit jaar is de limited edition versierd met denim. Het label is 
ontworpen om de touch en textuur van denimstof na te bootsen.  
Er is een speciale dop ontwikkeld om de zichtbaarheid en de 
persoonlijkheid van het merk te versterken.  
Het lijdt geen twijfel dat deze excentrische editie met zijn pittige 
kleuren en sterke identiteit heel wat stof zal doen opwaaien.  
Wereldwijd beschikbaar in 70 cl en 100 cl. 

Parijs, 30 juni 2016, 

Over GIBSON’S Gin: 
GIBSON’S Gin, trots op zijn Britse roots, is een authentieke London Dry Gin, met delicate aroma's van citrusvruchten, jeneverbessen, 
koriander en een vleugje kaneelbast, een kenmerk dat alom erkenning krijgt en vaak in de prijzen valt bij internationale wedstrijden 
(Gouden medaille op de 2015 Spirits Business competition). GIBSON’S Gin wordt verdeeld in meer dan 40 landen en is een 
toonaangevend merk in Frankrijk* en Zweden** (Bronnen: IRI 2016* en Systembolaget 2015**). 
  
 Over LA MARTINIQUAISE: 
Als onafhankelijke Franse groep, opgericht in 1934, is LA MARTINIQUAISE de nummer 1 gedistilleerdgroep in Frankrijk die wereldwijd 
tot de top 10 behoort van de gedistilleerdbedrijven (Bron: DRINKS INTERNATIONAL 2016). De groep heeft een omzet van 950 miljoen 
euro en is de trotse eigenaar van vier miljonairsmerken, LABEL 5 & SIR EDWARD’S Scotch Whisky, POLIAKOV Wodka en NEGRITA Rum 
(Bron: IMPACT 2016). 
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