
Khu vườn Gucci – Thời đại Metaverse 

Gucci Garden nằm trong khuôn viên của hãng thời trang danh tiếng 

nước Ý. Khu vườn Gucci có đủ loại quần áo, túi xách và phụ kiện 

cổ điển. Bảo tàng rất xứng đáng cho chuyến đi nếu bạn là người 

yêu thích phong cách cổ điển. Triển lãm giới thiệu các thiết kế 

quần áo và túi xách cổ điển. Đó là một điểm đến không thể bỏ qua 

cho bất kỳ ai yêu thích các sản phẩm của Gucci.  Bảo tàng miễn 

phí, nhưng phải vào cửa. 

Địa điểm ba tầng kết hợp một phòng trưng bày giống như bảo tàng 

với các không gian bán lẻ độc quyền.  Nằm trong Palazzo della 

Mercanzia thế kỷ 14 ở Florence, dự án được tạo ra bởi Alessandro 

Michele và người phụ trách / nhà phê bình Maria Luisa Frisa.  Ý 

tưởng của khu vườn là mời những người mua sắm và người hâm mộ 

thương hiệu trải nghiệm thương hiệu theo một cách mới.  Alessandro 

Michele là giám đốc sáng tạo của nhãn hiệu và Gucci Garden đặt 

mục tiêu trở thành ốc đảo truyền cảm hứng cho thế giới thời trang.  

Ngoài khu vườn, thương hiệu Gucci cũng đang lên kế hoạch xây 

dựng một nhà hàng do đầu bếp huyền thoại Massimo Bottura, 

người Ý từng đoạt ba sao Michelin đứng đầu.  Thực đơn sẽ được 

công bố trong những tháng tới và sẽ có nhiều món ăn khác nhau.   

Nhà thiết kế đã hợp tác với nhiều nghệ sĩ để biến sự kiện trở nên 

độc đáo nhất có thể. Sự kiện này nhằm mục đích giáo dục người 

mua sắm và người hâm mộ thương hiệu bằng cách giới thiệu cho 

họ lịch sử của thương hiệu. 

Trong Vườn Gucci, du khách trút bỏ hình đại diện và được hóa thân 

thành những ma-nơ-canh hình người trung tính. Những ma-nơ-canh 

này không có giới tính hay tuổi tác.  Mỗi không gian trong Gucci 

Garden đều cho phép người chơi “hấp thụ” các mảnh của nguyên 

mẫu. Bằng cách này, họ có thể thiết kế sáng tạo chạm nổi Gucci 

của riêng mình, khiến toàn bộ trải nghiệm trở nên sang trọng thực 

sự. Đó là một nơi tuyệt vời để trải nghiệm câu chuyện của Gucci.  



Địa điểm tổ chức hai tầng của Gucci Garden cung cấp các tác 

phẩm sắp đặt tương tác khuyến khích khách tham quan tìm hiểu về 

lịch sử của thương hiệu. Alessandro Michele đã làm việc với nghệ 

sĩ để thiết kế các khu vườn, nơi kết hợp không gian bán lẻ với các 

phòng trưng bày giống như bảo tàng.  Đây cũng là nơi để người 

hâm mộ tương tác với bộ sưu tập. Các tác phẩm sắp đặt tương tác 

của triển lãm được bố trí trong các phòng với các chủ đề khác 

nhau. Các cuộc triển lãm cho phép người dùng khám phá triết lý và 

lịch sử của thương hiệu Gucci. 

Du khách cũng sẽ tìm thấy một phòng dành riêng cho sách và tạp 

chí. Alessandro muốn tạo ra một không gian phản ánh 'câu chuyện 

Gucci' theo một cách độc đáo. Có một số địa điểm khác nhau để 

xem Gucci Garden, nhưng đó là một nơi tuyệt vời để ghé thăm 

ngay cả khi bạn chỉ muốn dành vài phút ở đó.  Bảo tàng vào cửa 

miễn phí. 

Gucci Garden là một bản sao ảo của vị trí thực tế.  Phiên bản kỹ 

thuật số được chia thành các phòng theo chủ đề thể hiện sự tôn 

kính đối với các thời đại khác nhau của triều đại Michele.  Ví dụ, 

phòng hồ bơi được dành riêng cho mùa lễ hội Gucc i Cruise 2020, 

trong khi mê cung Tokyo-Tribe là nơi tôn vinh di sản văn hóa phong 

phú của thương hiệu. Tất cả những không gian này, nằm trong toàn 

bộ khuôn viên, là nơi lý tưởng để trẻ em có thể dành thời gian.  

Gucci Garden cũng có phiên bản kỹ thuật số của vị trí thực 

tế. Ngoài bản gốc, nó còn có bản cài đặt gọi là Soul Scene.  Lấy 

cảm hứng từ nền văn hóa mang tính biểu tượng của giới trẻ những 

năm 1970 của Châu Phi, Soul Scene chào đón du khách đến trải 

nghiệm một bữa tiệc khiêu vũ sôi động, đầy màu sắc.  Không gian 

được chia thành bốn phần rõ rệt.  Khi vào bên trong không gian ảo, 

du khách có thể tận hưởng nhiều trải nghiệm khác nhau, bao gồm 

hồ bơi, quầy bar bên hồ bơi và quán cà phê.  

Gucci Garden là một trải nghiệm bán lẻ đầy trải nghiệm mời gọi 

người mua sắm khám phá lịch sử phong phú của thương hiệu.  Khi 

vào bên trong, du khách sẽ có thể xem lịch sử của công ty và các 



sản phẩm của công ty. Nhân viên của bảo tàng sẽ cung cấp thông 

tin về công ty và các sản phẩm của công ty, đồng thời cho phép du 

khách mua các mặt hàng trực tiếp từ cửa hàng.  Cửa hàng được 

giám tuyển sẽ được đặt tại một địa điểm ở Rome thuận tiện cho du 

khách. Nó cũng có thể truy cập thông qua một ga tàu điện ngầm và 

sẽ có bãi đậu xe cho những người không thể tham quan thành phố.  

Không gian ảo cũng có tính tương tác. Công cụ Roblox có độ trung 

thực cao tạo sức mạnh cho trải nghiệm, với các họa tiết và hoa 

văn được thiết kế riêng. Trải nghiệm sẽ có sẵn cho tất cả khách 

truy cập trong khoảng thời gian hai tuần, bắt đầu từ thứ Hai và kết 

thúc vào thứ Năm. Trong khi cuộc triển lãm sẽ diễn ra trong đời 

thực, phiên bản ảo có thể xem và chơi miễn phí, và bảo tàng là 

một trải nghiệm nhập vai sẽ mang lại cho du khách cảm hứng.  Mục 

tiêu của nó là tạo ra một thế giới nơi mọi người có thể tương tác 

với thương hiệu và với nhau. 

 


