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Hublot abre uma boutique em Oulan-Bator na Mongólia
Esta abertura marca a rápida expansão da marca na Ásia,
e de uma maneira geral no mundo inteiro.
Depois de cinco aberturas recentes em agosto passado: em Hong Kong Causeway Bay em
Abu Dhabi Marina Mall, em Xangai, China, em Nanjing Road e nas cidades de Dalian e
Nanjing, Hublot tem o prazer de anunciar a abertura de sua primeira loja na Mongólia,
Ulaanbaatar. Capital e centro nervoso de um país com economia em expansão e rico em
recursos naturais, Oulaanbaatar representa um potencial significativo em termos de
desenvolvimento para a marca e seus produtos. Esta é a loja Hublot 49 do mundo e terceiro no
Nordeste da Ásia depois de Seul e Tóquio.
Localizado no coração da cidade, na Central Tower Shopping na Praça Sukhbaatar Square ao
lado do Palácio do Governo, a boutique Hublot com uma área de 125m2 será capaz de
receber os convidados em um espaço confortável projetado de acordo com o conceito "Black"
de Hublot. Os materiais únicos e a fusão matérias que são a marca de relógios Hublot têm
desempenhado um papel de liderança no design da loja. O chão em pedra preta polida, os
revestimentos de parede para couro de grão preto completo, móveis de madeira e fábricas de
alumínio em vidro e metal, bem como os detalhes sofisticados dão essa loja um olhar
decididamente contemporâneo. Na entrada, uma parede de vídeo recebe os visitantes,
projetando imagens de eventos e os mais recentes projetos.
Os funcionários da loja internacionais e experientes oferecem um nível elevado de serviço aos
clientes que podem ser recebidos em qualquer critério, na sala VIP fácil com sofás
confortáveis, uma biblioteca e um bar. Finalmente, o conjunto é completado pela janelas
desenvolvidas e aperfeiçoadas por Xavier Dietlin, mostra animado desenho do olho e do olho e
reforçar a imagem de dinamismo e inovação da marca.
"Com esta primeira loja, e graças ao nosso parceiro Sra. Darima Tumur Knight que representa
a empresa na Mongólia, estamos orgulhosos de implementar a Hublot na Mongólia, e tenho
certeza do sucesso que a marca vai fazer neste país. Esta nova loja reflete perfeitamente o
DNA da marca. Fusão de materiais, o respeito pela criatividade, tradição e inovação, este
ambiente exclusivo é perfeito para acomodar e cuidar de nossos clientes ", disse Ricardo
Guadalupe, CEO da Hublot.
Além de algumas edições limitadas, a boutique Hublot vai ser capaz de oferecer quase todas
as coleções de relógios Hublot incluindo o Big Bang lesTutti Frutti, King Power, Fusion Classic
e primas.
HUBLOT BOUTIQUE
Central Tower 201a
Sukhbaatar Square 2
Sukhbaatar District 8
Ulaanbaatar 14200
Mongolia
Tel: +976 77009793
Fax: +976 77009793
Email: boutique@chevalier.mn
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Sobre a Hublot
"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 fulminante. Um sonho, um crescimento fulgurante iniciado por Jean-Claude Biver,
presidente da Hublot, que fez da marca uma verdadeira história de sucesso. Seus Big Bang, King Power, Classic Fusion e
Masterpieces são o símbolo de uma tradição em movimento. Desde relógios com grandes funções, passando pela pesquisa e
fabricação de novos materiais, para colaborações em nível global, como a Copa do Mundo de Futebol FIFA™, a Ferrari, a
Formula F1™, a Hublot representa a "Arte da Fusão" entre a cultura relojoeira e a evolução tecnológica de ponta, entre o passado
e o futuro ... "para continuar a surpreender o mundo da relojoaria!". Comercialmente, a rede de lojas e revendedores autorizados
teve um aumento bastante significativo, atingindo até o momento cerca de 700 pontos de venda e mais de 40 lojas exclusivas nos
mais prestigiados endereços (Genebra, Cannes, St. Tropez, Paris Place Vendôme, Berlim, Moscou, Nova Iorque, Miami, Beverly
Hills, Las Vegas, Cingapura, Xangai, Pequim, Hong Kong, Dubai, Abu Dhabi, Kuala Lâmpur … e hoje Oulan-Bator na Mongólia).
Mais informações no site www.hublot.com
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