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“DISARONNO wears VERSACE” 

Licor italiano veste ‘VERSACE’ 

A icónica garrafa de DISARONNO, o licor italiano mais apreciado 
em todo o mundo, surge em versão limitada para o Natal de 2014, 
com um glamoroso design Versace. Em Portugal, esta bebida é 
representada pela Empor Spirits e exclusiva nas lojas El Corte 
Inglês. 

“The DISARONNO wears VERSACE” é o nome deste projeto que foi buscar inspiração 
na Versace Home Collection. A  distinta garrafa de DISARONNO está agora envolta de 
tons de azul  luminosos, embelezados com motivos opulentos em branco e ouro. 
 

O objectivo é que esta edição ilimitada seja 
o presente perfeito para todos os amantes 
da moda neste inverno.  

Para mais informações, por favor contactar: 
Inês Machado / 91.823 48 82 / ines.machado@emporspirits.com   

mailto:ines.machado@emporspirits.com
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“Não há melhor combinação do que VERSACE e Disaronno. Selecionei um padrão 
impressionante da nossa Versace Home Collection que simboliza na perfeição o estilo 
Disaronno e celebra a nossa herança italiana. Toda a gente vai notar o novo visual 
Disaronno nesta estação”, refere Donatella Versace, sobre esta parceria com a casa 
Versace. 

“Da união de dois símbolos de prestígio do estilo italiano só podia resultar uma peça 
notável. O glamour, a irreverência e a tradição estão presentes nesta edição limitada da 
icónica garrafa DISARONNO, uma peça imprescindível em qualquer garrafeira. É com 
muito orgulho que a Empor Spirits distribui a partir de agora o licor Disaronno, da ILVA 
SARONNO, em Portugal”, refere Caetano Beirão da Veiga, Administrador da Empor 
Spirits.  

Este projeto apoia a obra de caridade “Fashion 4 Developement”, patrocinada pela 
Organização das Nações Unidas. A Disaronno doa parte das receitas para o 
desenvolvimento deste projeto único em África.  

Esta edição está disponível nas melhores lojas de todo o mundo desde Outubro e em 
Portugal é exclusiva da cadeia El Corte Inglês. 

Para mais informações, por favor contactar: 
Inês Machado / 91.823 48 82 / ines.machado@emporspirits.com   

mailto:ines.machado@emporspirits.com

