Newsletter Setembro 2012

EVENTOS
Porto Jóia 2012

A Zenith esteve em exposição na última edição da Porto
Jóia e foi uma das marcas com mais destaque durante a
feira. O El Primero Turbilhão, que era o relógio mais caro
da feira, foi o o centro das atenções e a peça mais
procurada pelos visitantes e media.
Para além desta peça, a Zenith destacou-se também
com a apresentação da nova coleção Pilot, que depois
do lançamento em Paris dois dias antes da feira, foi
apresentada ao mercado português. Nesta coleção
destaque para os modelos PILOT MONTRE D´AÉRONEF
TYPE 20 e PILOT DOUBLEMATIC.
A Porto-Jóia decorreu na Exponor de 19 a 23 de
Setembro.

Porto Jóia 2012: Zenith em destaque nos media
http://www.tvi.iol.pt/programa/4295/videos/156659/video/13703450/1

EVENTOS
Lançamento da nova coleção Pilot

Zenith presta tributo aos pioneiros da aviação
Mais de 250 convidados, incluindo jornalistas, distribuidores e clientes, vindos de todo o mundo,
estiveram no dia 17 de Setembro, no Musée des Arts et Métiers de Paris, para comemorar o
lançamento da nova colecção Pilot da Zenith.

A coleção Pilot, que se destina aos apaixonados da aviação e da sua história, aos entusiastas de
mecânica, aos amantes de grandes espaços, simboliza a descoberta e a exploração, o gosto
pela aventura e o enriquecimento pessoal que esta confere.
Esta coleção presta uma homenagem
vibrante ao espírito livre dos pioneiros
do céu, liberta um tempo
infinito, sem limites, à imagem
das maiores descobertas.

Ana Freitas com o CEO da Zenith, Jean-Frédéric Dufour, e o jornalista Jorge Diniz

EMBAIXADORES
El Primero Stratos Flyback Striking 10th em missão à estratosfera

O embaixador da Zenith Felix Baumgartner vai tentar transcender os limites humanos e
ROMPER A BARREIRA DO SOM COM O CORPO HUMANO ao saltar de uma cápsula suspensa a
um balão situado na estratosfera a 37 quilómetros de altitude.
Felix Baumgartner vai tentar bater quatro recordes mundiais: o de maior altura num voo de
balão tripulado; o de maior altura para um salto de queda livre; o de maior tempo em queda
livre e, pela primeira vez na história, romper a barreira do som com o corpo humano.

No pulso Felix leva o relógio El Primero Stratos Flyback Striking 10th, que o acompanhará
quando este testar os limites do corpo humano. Esta missão na estratosfera irá testar a
fiabilidade dos relógios Zenith nas mais extremas condições: temperatura, baixa pressão,
velocidade, fricção, impactos, etc. Se o salto for bem-sucedido, a Zenith será a primeira a ter
um relógio a atravessar a barreira do som num ambiente próximo do espaço.
Marcada para dia 9 de Outubro, em Roswell, no Novo México, a missão teve de ser adiada
devido aos fortes ventos que se faziam sentir. A nova data vai ser anunciada brevemente pela
equipa da Missão Red Bull Stratos
.

Mais informação no website: www.zenith-watches.com/felixbaumgartner

EM DESTAQUE
Grande Prémio de Relojoaria de Genebra: Zenith com quatro nomeações

A Zenith está novamente nomeada em várias categorias para o Grande Prémio de Relojoaria
de Genebra com os modelos:
Relógio Homem: Pilot Montre d´Aeronef Type 20
Relógio Desportivo: El Primero Stratos Flyback Striking 10th
“Petite Aiguilles” (Relógio com preço inferior a 7'500 CHF): Pilot Big date Special
Grande Complicação: Academy Minute Repeater.
Votação Online em www.gphg.org ou www.worldtempus.com
Em 2011 o relógio Zenith Academy Christophe Colomb Equation of Time foi galardoado com o
Prémio Grande Complicação. O júri consagrou um triplo processo técnico: gravidade zero, altafrequência e visualização da duração da rotação da Terra, que não é regular 24horas, uma vez
a Terra está, de dia para dia, adiantada ou atrasada em relação à hora do relógio.

MULTIMÉDIA

Novo filme sobre a Missão de Felix Baumgartner na estratosfera:
http://youtu.be/vy8cqCScht4

NOVIDADES

Coleção Pilot – Tributo aos pioneiros da aviação

Pilot d’Aéronef Type 20
Com caixa de 57.5 mm, em titânio, com coroa especialmente grande para manuseamento com
luvas e ponteiros e algarismos em Superluminova. Cronómetro certificado COSC (calibre
5011K, de carga manual). Inspirado no famoso 5011, o relógio de bolso que a Zenith produziu
nos anos 1960. Em 1967, o Observatório dee Neuchâtel deu-lhe o estatuto de cronómetro
mais preciso alguma vez apresentado à instituição.

Pilot Big Date Special
Cronógrafo automático (Calibre El Primero 4010), inspirado no
primeiro modelo El Primero, de 1969. Caixa de 42 mm, em aço.

Pilot Doublematic
Equipado com o calibre automático El Primero, versão 4046,
é um cronógrafo automático com alarme e indicação de horas
do mundo. Frente e verso em vidro de safira.
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