Comunicado de imprensa
22 de Agosto de 2012

O Embaixador da Hublot, Usain Bolt- The Fastest Man in the Worldcelebrou suas 3 medalhas de ouro e seu 26th aniversário
na casa do presidente da Hublot, Sr. Jean-Claude Biver!
Segunda-feira 20 de agosto, 2012 - Jean-Claude Biver, Presidente da Hublot e o Sr. Ricardo
Guadalupe, CEO da Hublot, se reuniram para receber a lenda viva e embaixador da marca,
Usain Bolt, em uma festa informal, perto do Lago Genebra, na Suíça.
A tarde começou com um raro sabor da Suíça, um passeio de helicóptero privado sobre os
famosos Alpes Suissos para descobrir a verdadeira paisagem suíça. Ao pousar na
residência privada do Sr. Biver, Usain foi recebido pela família Hublot que recebeu-o para
comemorar não apenas suas realizações surpreendentes nos últimos jogos em Londres,
mas também o 26 º aniversário do velocista. Bolt foi presenteado com um bolo muito
especial feito pelo chefe suíço Benoit Violier do Restaurant de l'Hotel de Ville, em Crissier /
Lausanne.
Para coroar a festa, a Hublot também presenteou Bolt com um presente único- um King
Power Unico All Carbon, com a parte de trás da caixa do relógio customizada, um presente
por suas vitórias em Londres.
Em estilo “Lightening Bolt”, Usain mostrou suas três medalhas de ouro para os amigos e a
família Hublot presente na festa. Sua personalidade dinâmica e carisma demonstrados
nesta última, permitiram aos clientes de admirá-lo tirando fotos e criando memórias
compartilhadas.
"Eu me diverti muito com a equipe Hublot e eu fiquei realmente tocado pelos seus presentes
e recepção. É uma honra fazer parte desta família, que sempre apoia e acredita em mim ",
disse Usain Bolt.
"Estamos felizes em receber o lendário velocista Usain Bolt hoje e de comemorar seu 26 º
aniversário. Foi um prazer compartilhar este momento especial com ele e ter a oportunidade
de felicitá-lo pessoalmente por suas enormes vitórias e medalhas de ouro...Desejamos-lhe
muita sorte para as próximas corridas, bem como, um aniversário muito feliz! ", acrescentou
Jean-Claude Biver, presidente, e Ricardo Guadalupe, CEO da Hublot.

Esta festa foi uma grande oportunidade para o velocista de relaxer antes de sua próxima
competição… Mas o dia estava longe de terminar para o nosso campeão, que voou de
helicóptero de volta para a pista! Não há descanso para os vencedores! Usain Bolt participa
de sua primeira competição desde que ganhou suas três medalhas de ouro em Londres na
quinta-feira, 23 de agosto, 2012, em Lausanne, na Suíça.
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