
 

 

 

 

NOVA CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO 

“SEGUIR A NOSSA PRÓPRIA ESTRELA” 

“Seguir a nossa própria estrela” é o tema da 

nova campanha de comunicação da Zenith. A 

proposta criativa representa a parte racional do 

ADN da marca, ou seja, o produto, porque é 

quando vemos o produto que nos apaixonamos 

por ele.  

 

A mensagem principal, “Seguir a nossa própria 

estrela”, reflete o espírito fundador da 

Manufatura: acompanhar cada proprietário de 

um relógio Zenith nos seus projetos e 

aventuras, tornando-se o seu eco e alter-ego.  

Além disso, é também o reconhecimento da 

marca com a estrela! 

 

 

PILOT MONTRE D´AERONEF TYPE 20 GMT  

Um dos destaques da campanha vai para o novo modelo 

Pilot Montre D´Aeronef Type 20 GMT. 

Criado em homenagem à história da aviação da Zenith o 

novo relógio revela-se com o céu como ambiente de fundo 

em que o preto e branco evidenciam a autenticidade da 

marca. 

Equipado com grandes numerais árabes em superluminova 

brancos, o Type 20 GMT oferece uma excelente visibilidade, 

assegura a precisão do movimento Zenith Elite 693 e além 

disso, tem um duplo fuso horário. 

  

Desde sempre que a Manufatura Zenith acompanhou os 

pioneiros da aviação ao proporcionar-lhes instrumentos de 

navegação e relógios à altura das suas proezas. Type 20 GMT 

http://www.zenith-watches.com/en_en/collections-pages/pilot.html


 

 

 

 

EL PRIMERO LIGHTWEIGHT 

MODELO DESPORTIVO DE VANGUARDA 

A Zenith aposta na leveza, audácia e inovação numa versão exclusiva do 

seu cronógrafo El Primero Striking 10th fabricado com materiais de alta 

tecnologia. Esta edição do modelo El Primero Lightweight, que está 

disponível em apenas 100 exemplares, combina um movimento em titânio 

e silício com uma caixa ultra desportiva em carbono. 

Começa uma nova era na longa história do lendário calibre El Primero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ZENITH CONVIDA OS SEUS FÃS A PARTICIPAR NO PASSATEMPO  

“EL PRIMERO LIGHTWEIGHT EXPERIENCE” 

 

Para assinalar o lançamento do novo relógio El Primero LIGHTWEIGHT a Zenith lançou um desafio a todos os seus fãs 

do Facebook. Para tentarem a sua sorte os fãs da Zenith devem avaliar o peso deste relógio ultraleve. Depois é só 

esperar por ser um dos premiados e viver uma fantástica experiência Zenith!  

Participe em: http://bit.ly/zenith_lightweight 

 

https://facebook.bbclient.ch/zenith/lightweight/apps/site/index.php/game
http://bit.ly/zenith_lightweight

