What
I've
Learned
Man of
Champagne

Frédéric Mairesse

BÀI:
Thành Huy

TỔNG GIÁM ĐỐC BARONS DE ROTHSCHILD

ẢNH:
K.H

Lần thứ hai đến TP. HCM, tôi thấy đất nước của các bạn đã phát triển
rất nhanh chóng. Có nhiều resort 4-5 sao. Trung tâm TP. HCM có rất
nhiều shop bán đồ hiệu như Gucci chẳng hạn. Bây giờ mọi thứ không
giống 10 năm trước đây. Sự tăng trưởng thật đáng kinh ngạc. Tôi nghĩ các
bạn chỉ đi sau Pháp khoảng 10 năm.
Về văn hóa, tôi thấy xã hội của các bạn rất công bằng. Mọi người rất
nhiệt tình và hết lòng vì bạn bè và gia đình.
Để thành công ở nhiều thị trường khác nhau, cần phải chú trọng
cả chất lượng lẫn khâu phân phối.
Thất bại không phải là dấu chấm hết. Chúng tôi đã thành công
ở rất nhiều nơi như Đức, Nhật, Australia. Nếu sợ thất bại, chúng tôi đã
không đến được những nơi đó.
Mọi thứ diễn ra nhanh hơn so với 10 năm trước đây và có lẽ sẽ nhanh
hơn nữa 10 năm sau. Thời gian càng trôi qua, tôi càng bớt lo lắng. Tất cả
mọi người đều ở trên cùng một đường đua mà thôi.
Ở bất cứ mọi nơi, dù là Pháp, Trung Quốc, Nga, Anh, hay Việt Nam,
người ta đều ăn mừng bằng rượu sâm banh. Rượu sâm banh thể hiện cho
những cảm xúc tích cực. Tôi chưa bao giờ nghe người ta nói buồn quá
nên uống sâm banh. Nhờ sâm banh, bạn có thể chia sẻ rất nhiều cảm xúc
trong nhiều khuôn khổ khác nhau như gia đình, bạn bè, sự kiện, thể thao,
công việc, từ thiện, kinh doanh...
Chúng tôi hiện đang có mặt ở 80 quốc gia và là một trong 3 thương
hiệu sâm-banh lớn nhất thế giới. Sâm banh của chúng tôi là loại cao cấp.
Phát triển chậm mà chắc và tôn vinh những điểm khác biệt là cách
tốt nhất để xây dựng một thương hiệu cao cấp.
Sâm banh loại tốt có rất nhiều bong bóng khí, mỗi cái rất nhỏ chứ
không to như bia. Sâm banh của cúng tôi làm từ nho Chardonnay nên
có màu vàng ánh kim. Bạn cũng có thể tìm thấy sâm banh có màu hồng.
Sâm banh nên có mùi thơm rất nhẹ và thanh của trái cây khô, cam quýt
và bánh mỳ nướng. Vị chua và hậu rượu kéo dài. Vị tanin hoặc đắng là do
sâm banh kém chất lượng. Hoặc nói đơn giản hơn, nếu sau khi uống xong
một ly, bạn muốn rót ly tiếp theo, đó là sâm banh ngon!
Gia đình tôi sống ở miền nam nước Pháp, ở một ngôi làng xinh đẹp gọi
là Cassis, gần Marseilles. Đây là một trong những nơi nổi tiếng ở Pháp.
Có núi và biển, rất đẹp và yên tĩnh. Rất thích hợp để nâng ly sâm banh
với vợ và bạn bè trên sân thượng để ngắm biển (như tôi đã làm vào cuối
tuần này!).
Tôi rất thích đi du lịch, điểm đến thường xuyên của gia đình tôi là các
nơi ở miền nam nước Pháp.

Frédéric Mairesse – Tổng
giám đốc của nhãn hàng
rượu sâm-banh nổi tiếng
nhất của Pháp: Barons De
Rothschild. Ông đã ghé thăm
Thành phố Hồ Chí Minh và
dành cho Esquire Việt Nam
buổi trò chuyện độc quyền

84

ESQUIRe

tháng 3

4 6 t u ổi , P H Á P

2016

Đôi khi có một cái gì đó thôi thúc tôi tôi dẫn cả gia đình đến những
nơi kỳ thú như đảo Lombok, ở Indonesia, Zanzibar ở Mozambique, châu
Phi, hoặc vùng biển Caribê.
Tôi đã nói với gia đình rằng điểm đến tiếp theo của chúng tôi là Việt
Nam! Ở đây có rất nhiều bãi biển đẹp. Tôi đã dành hai ngày chỉ để chụp
ảnh, nhưng tôi muốn dẫn cả nhà đến đây trong suốt một tuần trong mùa
đông.
Tôi đã đến nhiều địa điểm lớn như Los Angeles hoặc Toronto, đương
nhiên chúng ta có thể đến đó chơi nhưng những chỗ như vậy không giàu
cảm xúc dù rất tiện nghi, thoải mái. Nói một cách thẳng thắn, tôi muốn
mời bạn đến thăm các nước như Việt Nam. Tôi muốn chia sẻ với mọi
người những nơi giàu cá tính như thế.
Ẩm thực là đam mê thứ hai của tôi. Tôi yêu ẩm thực và muốn chia sẻ
những món ăn ngon nhất của Pháp với thế giới. Tôi cũng cố gắng bắt
chước nấu những món mà tôi nếm qua khi đi khắp thế giới cho vợ và gia
đình tôi. Tôi đã ăn qua rất nhiều thứ thú vị ở Việt Nam, Mỹ, Nhật…
Tôi có hai đứa con, một đứa 11 tuổi và một đứa mới 2 tháng. Vợ tôi
dành rất nhiều thời gian với con cái.
Điều tôi học được từ vợ là tính kiên nhẫn. Kiên nhẫn về tất cả mọi
thứ và kiên nhẫn vì tôi ít ở nhà. Vợ tôi là bác sỹ nhi khoa, có khi làm
việc 24 giờ một ngày để cứu sống trẻ sơ sinh, nhưng không khoe khoang,
không chụp ảnh, không đăng lên Facebook... Từ vợ tôi học được tính linh
hoạt và kiên nhẫn và trải lòng với mọi người.
Cha tôi đã dạy tôi rất nhiều thứ, trước tiên là làm việc chăm chỉ mọi
lúc mọi nơi, từ sáng sớm đến chiều tối. Hai đức tính mà tôi học được từ
cha là lòng dũng cảm và sự chân thật. Khi bạn muốn nói gì về một người,
hãy nói trước mặt người đó.
Năm nay mẹ tôi 83 tuổi, nhưng vẫn lái xe đi mua sắm, vẫn làm việc
và chơi thể thao. Mẹ tôi rất yêu đời. Điều mà tôi học được từ mẹ là tìm
niềm vui trong cuộc sống.
Phương châm sống của tôi là phải gần gũi với mọi người. Tôi thích
thảo luận và chia sẻ ý tưởng. Thành thật mà nói tôi có qúa nhiều bạn và
thật khó giữ liên lạc với tất cả mọi người nhưng tôi luôn cố học hỏi và
lắng nghe và giúp đỡ họ nếu có thể.
Khi uống sâm banh, tôi thường nghe nhạc thính phòng và ăn Sushi
hoặc sò điệp. Đối với sâm banh màu hồng thì tôi ăn với thịt bê hoặc thịt
gà. Nên uống sâm banh vào lúc bình minh hay hoàng hôn, đặc biệt là khi
bạn có cơ hội gần gũi với biển cả
Tôi có lãng mạn không à? Đương nhiên rồi!
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