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Fabrico Independente de Relógios Suíços desde 1922

Visite-nos em nosso estande
Hall 2.0 - Stand J20

www.zeno-watch.ch
Especialista em relógios mecânicos, relógios de piloto e relógios de pulso extra grande

Fabrico Independente de Relógios Suíços desde 1922

Com toda a minha experiência e saber, para mim
Bauhaus significa a necessidade de criar um
design bom, intemporal.
Acredito sinceramente que a qualidade, o bom design e a tecnologia
continuarão a impressionar pessoas ao longo dos séculos.
Felix W. Huber
--------------------------------------------------------------------

O designer de relógios Felix W. Huber tem sido responsável pelo design dos
relógios ZENO-WATCH-BASEL há mais de 40 anos.

Conhece a ZENO-WATCH BASEL?
Se não conhece, podemos tratar disso imediatamente. O relojoeiro Jules Godat criou os alicerces de uma fábrica
de relógios em 1868, a qual foi comprada por André-Charles Eigeldinger e, em 1922, fabricou os primeiros
relógios com a marca ZENO. Actualmente, a ZENO-WATCH BASEL é uma empresa familiar suíça independente
especialista no fabrico de instrumentos de medição do tempo, relógios de pilotos e grandes relógios de pulso.
Pode encontrar informações detalhadas no CD em anexo.
Este CD para a imprensa em anexo oferece-lhe uma visão geral da nossa colecção. Teria, do mesmo modo, todo
o prazer em dar-lhe mais informações pessoalmente no nosso Stand J20 no BASELWORLD no Hall 2.0.
Nas páginas do nosso sítio – www.zeno-watch.ch – vai encontrar vastas informações adicionais, gratuitamente
disponíveis para si para fins jornalísticos. Para além das imagens no CD, podemos fornecer-lhe material
fotográfico gratuito na secção para a Imprensa. Obviamente que também pode solicitar-me directamente material
fotográfico adicional.
Acredito que poderia estar interessado na qualidade das peças do tempo que fabricamos. Como tal, é com um
enorme prazer que o convido a visitar o nosso stand onde lhe posso apresentar pessoalmente os nossos relógios.
Ficaria bastante agradado por vê-lo sentir-se atraído pelos relógios que fabricamos com o maior dos cuidados, e
seria um prazer convidá-lo para uma visita, para que lhe pudesse dá-los a conhecer pessoalmente.
Com os melhores cumprimentos desde Basileia

Patrik-Philipp Huber
O seu parceiro para RP
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