A elite, Hublot e a The Collection Ferrari juntas em
grande estilo com o expressionista Domingo Zapata!
Maravilhosa fachada da Loja Hublot por Domingo Zapata
extremamente atrativa em Bal Harbour
Damien Hirst, Micky Arison, Pat Riley, Kelly Rowland entre os convidados especiais se
reunem com o CEO da Hublot Ricardo Guadalupe em uma festa reservada.
MIAMI – 08 de dezembro de 2012 – A Hublot, fabricante de relógios de luxo suíços, de primeira
linha, celebrou Miami Beach, junto com a Collection Ferrari e o renomado artista expressionista
Domingo Zapata. Juntos, Hublot e Zapata fizeram uma recepção exclusiva às 18h30min na sextafeira, 7 de dezembro, na Loja da Hublot Bal Harbour. A loja exibiu a criação de uma vitrine única da
coleção Avion de Zapata e várias novas peças de seu trabalho para a multidão de formadores de
opinião de Miami, aficcionados pela arte e convidados VIP. Além disso, Zapata criou um trabalho que
ele apresentou ao proprietário da Miami Heat, Micky Arison, e que será leiloado mais tarde para
ajudar a the HEAT Foundation.
O desvelamento da arte na loja da Hublot foi seguido por uma festa reservada no SLS Hotel em
South Beach, recém-inaugurado. Convidados especiais incluem: proprietário do Miami Heat, Micky
Arison; presidente do Heat, Pat Riley; jogador do Heat, Juwan Howard; Jeremy Shockey da
NFL; produtor e artista musical, Rico Love; atores Jeremy Piven, Adrian Grenier, Simon Rex e
Jordi Molla; Lea Black, Karent Siera e Joe Francis doThe Real Housewives of Miami; Jennifer
Williams do Basketball Wives do VH1; Jill Zarin doThe Real Housewives of New York; exmembro do NSync, Lance Bass; artista Damien Hirst; jogadores Kelly Schumacher e Ruth
Riley WNBA; promoter de entretenimento, Kenny Burns; membros selecionados da mídiae
mais.
O Haute Time, um grupo da mídia que opera o HauteTime.com e Haute Time State of Mind,
patrocinou a noite. A revista é uma publicação de estilo de relógios semestral que atende à rede
estabelecida de celebridades e colecionadores de relógios. Os eventos da noite incluíram canapés e
bebidas fornecidos pelo Hyde Beach, muitas obras de Zapata exibidas nas áreas de refeições ao ar
livre e piscina e a última versão do Ferrari FF, fornecido pela The Collection.
O artesanato distinto de relógios da Hublot, com suas linhas raras, ângulos pontiagudos e diamantes
com lapidação exclusiva conduzem naturalmente à uma colaboração com Zapata que é conhecido
por seu estilo expressionista abstrato e sua incorporação de colagem e grafite.
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Tanto o artista como a marca produziram fusões de obra de arte com tecnologia admiradas por
formadores de opinião e celebridades do mundo todo. A obra-prima premiada da Hublot Black
Caviar, avaliada em $1M, também ficou exposta junto com as obras-primas de Zapata, refletindo a
profunda sinergia da parceria.
Zapata coleciona prêmios da imprensa internacional tais como Vanity Fair Italia, Ocean Drive,
People, New York Magazine e, mais recentemente, The New York Post em outubro, proclamando-o
"novo Andy Warhol".
Em dezembro de 2011, a Hublot abriu sua primeira loja nos EUA em Bal Harbour, Flórida. O
fabricante de relógios de luxo sempre teve parceria com várias celebridades, lojas de caridade e
times de esporte, incluindo a assinatura como Relógio Oficial e Cronômereo Oficial do Campeão
Miami HEAT 2012. Mais recentemente, a Hublot comemorou seu relacionamento ímpar com a cidade
de Miami criando e lançando uma edição exclusiva e limitada do relógio King Power “305”.

Sobre a coleção
Na esquina da Bird Road e Ponce de Leon Boulevard em Coral Gables fica o destino final de automóveis de
luxo da Flórida, a THE COLLECTION. O Presidente e CEO, Ken Gorin, com 33 anos e um veterano na
indústria em negócios de automóveis exóticos e de luxo, construiu um ponto de destino de categoria universal,
abrigando as mais célebres marcas automotivas do mundo: Porsche, Audi, Ferrari, Maserati, Aston Martin,
Jaguar e McLaren. O sucesso da THE COLLECTION foi atribuído ao excelente serviço, superando as
expectativas dos clientes e a uma equipe de funcionários que trata os clientes como membros de sua família.
As instalações da THE COLLECTION incluem um departamento de serviço avançado, instalações de peças, e
a Loja da Ferrari para servir os entusiastas de alta performance de hoje. Em outubro de 2010, a The Collection
orgulhosamente fechou acordo com o Dwyane Wade, sete vezes NBA All-Star, MVP NBA All-Star em 2010 e
líder do Miami HEAT. Como herói da cidade natal de South Florida, Wade ajudou a levar o Miami Heat ao seu
Campeonato NBA na história da franquia e ao Campeonato da Conferência do Leste de 2011. Ele agora faz
parte do time da THE COLLECTION como a face da marca. Para conhecer a THE COLLECTION, telefone para
305.444.5555, ou visite o site www.thecollection.com.
Sobre a Hublot, a história exclusiva da Fusão
"Hublot? Uma maneira diferente de seguir em frente", dizem os conhecedores dessa casa relojoeira suíça sem
igual, que projeta cada instante no próximo, com uma rapidez impressionante. Um sonho, iniciado e
desenvolvido pelo Presidente da Hublot Jean-Claude Biver e o CEO, Ricardo Guadalupe, estes dois homens
são responsáveis por tornar a marca Hublot uma verdadeira história de sucesso na qual o Big Bang, King
Power, Classic Fusion e Masterpieces representam os símbolos de uma tradição em constante
desenvolvimento. Desde funções do relógio e dos materiais revolucionários até as colaborações de classe
mundial, tais como a Copa do Mundo da FIFA™, a Fórmula 1™ e a Ferrari, a Hublot caracteriza-se pela
filosofia da "Arte da Fusão", trazendo tradição para o futuro. Do ponto de vista comercial, a rede de vendedores
aprovados tem crescido rapidamente e atualmente é composta de 800 pontos de venda e mais de 58 lojas
exclusivas ao redor do mundo (Bal Harbour, Atlanta, Boca Raton New York/Madison, Beverly Hills, Las Vegas,
Geneva, Cannes, Saint-Tropez, Paris, London, Berlin, Moscow, Singapore, Shanghai, Beijing, Hong Kong,
Dubai, Abu Dhabi, Kuala Lumpur, Ginza...). Para mais informações, visite www.hublot.com
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