Comunicado à imprensa
13 de setembro de 2012

Uma lendária noite apresentada pela Hublot e pelo
Conselho Mundial de Boxe (WBC)
Hotel Bellagio, Las Vegas, Nevada
Sábado, 29 de setembro de2012

Mike Tyson, Sugar Ray Leonard, Lennox Lewis, Jeff Fenech, Larry Holmes,
Ken Norton, Tommy Hearns, Roberto Duran, Azumah Nelson, Julio Cesar Chavez,
Oscar De La Hoya e George Foreman
juntamente com
Jose Sulaiman, Presidente da WBC
Jean-Claude Biver, Presidente da Hublot e Ricardo Guadalupe, CEO da Hublot
vão comemorar e apoiar a inauguração do Fundo de Pensão da WBC,e apresentar a coleção
de relógios Hublot Legends (que será leiloada pela Bonhams em 29 de setembro).
Os 12 lances vencedores irão receber o relógio do próprio lutador.
Toda a renda servirá para apoiar a iniciativa de caridade da WBC.
****

Em Las Vegas, em 29 de setembro, no Hotel Bellagio, a luxuosa marca suíça de relógios
Hublot e o Conselho Mundial de Boxe irão organizar um evento único e um leilão conduzido
por leiloeiros internacionais da Bonhams. O evento contará com as 12 maiores lendas do
boxe, não para lutar em um ringue, mas para lutar pelas necessidades de seus membros.
Doze relógios exclusivos, cada um dos quais homenageia os 12 maiores boxeadores do
mundo que agraciaram o ringue, serão leiloados pela Bonhams para o Fundo de Pensão da
WBC durante a noite. Os 12 lances vencedores irão receber o relógio do próprio lutador, em
um ringue montado no luxuoso Hotel Bellagio, e serão vistos por mais de 300 convidados.
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Todos os lucros provenientes da venda de cada relógio irão apoiar a iniciativa de caridade do
Conselho Mundial de Boxe, incluindo a pensão para o boxeador aposentado e fundo de
emergência em mais de 40 países ao redor do mundo.

Jean-Claude Biver, Presidente da Hublot acrescentou: “A Hublot sente-se honrada e
privilegiada por ter se juntado à luta das grandes lendas deste esporte. Estas doze peças
únicas refletem a "fusão" entre competidores bravios desse esporte histórico, o boxe, e o
sucesso de 450 anos da Arte de Fazer Relógios Suíços". Para os admiradores do boxe e
igualmente da Hublot, esta é uma oportunidade única para participarem de uma noite
extraordinária com os próprios lendários do boxe e/ou para adquirirem um modelo "Knockout"
King Power WBC altamente exclusivo".
“Os boxeadores lutam com a bravura de um leão, eles representam suas famílias, seus
bairros, suas cidades e países... Uma vez que eles estiverem no centro do ringue, eles darão
tudo pelo seu orgulho. Todos eles têm uma origem humilde e encontram sua glória e luz no
boxe. Esses campeões são bondosos, gentis, solidários e incentivam gerações para que
vençam na vida”. disse Jose Sulaiman, Presidente da WBC.

Sobre os 12 relógios de pulso cronógrafos WBC exclusivos
As 12 peças únicas imitam a aparência do icônico cinturão de campeão, concedido aos
melhores lutadores do mundo. O modelo é uma mistura impetuosa do modernismo com um
desenho gráfico. É feito de King Gold 18K, em cerâmica preta e titânio, com um considerável
diâmetro de 48 mm e apresenta características dos ídolos do boxe, incluindo um contador
especial de 3 mns e o símbolo do Boxe Mundial na parte traseira da caixa com o nome de
cada um dos lutadores. A pulseira é feita em couro de jacaré Porosus Hornback verde e
borracha preta extra.

O leilão – Como fazer um lance?
Os relógios serão vendidos por Malcolm Barber, leiloeiro de renome mundial e diretor de
operações da Bonhams, em um leilão que terá início às 21:00 do dia 29 de setembro de 2012.
Os lances para os relógios exclusivos poderão ser feitos pessoalmente no evento, ao vivo pela
internet, por telefone ou através do formulário de arrematante ausente. Os vencedores serão
convidados a subir no ringue com o Sr. Barber para receber o relógio do próprio lutador. Uma
visualização on-line dos relógios exclusivos estará disponível antes do leilão em: (http://
www.bonhams.com/auctions/20968).

Como participar de "Uma lendária noite apresentada pela Hublot &
WBC" Os ingressos para essa experiência única de leilão de relógios estarão disponíveis
para compra através do Conselho Mundial de Boxe. Os ingressos custam $1000 por pessoa
ou podem ser compradas mesas para 8 pessoas. Para detalhes, entre em contato com
Salvador Briman no e-mail salvador@wbcboxing.com.

Sobre o Conselho Mundial de Boxe
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O Conselho Mundial de Boxe, sob a liderança do presidente Don Jose Sulaiman, é o maior corpo de sanção dos
esportes no mundo. Abrangendo 164 países e 10 federações, é o orgulhoso proprietário do Cinturão Verde, a mais
alta forma de reconhecimento que um boxeador campeão pode receber. O WBC também tem uma história de
altruísmo e preocupação com os seus membros. Seja pelo Congresso de Medicina estabelecido em 1984, com
grandes contribuições para o programa Neurológico da UCLA, o Programa Social WBC Cares e a redução para 12
rodadas do campeonato de lutas; o bem-estar do atleta vem sempre em primeiro lugar. Esse Fundo de Pensão é
apenas mais uma maneira de o WBC mostrar seu amor e apreciação pelos grandes talentos envolvidos no boxe.

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 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 relógios com
grandes funções e materiais revolucionários até colaborações globais, como a Copa do Mundo de Futebol FIFA™,
a Formula F1™, Ferrari, Manchester United, Miami HEAT e vários esforços de caridade, a Hublot se caracteriza
através da filosofia da "Arte da Fusão" levando a tradição para o futuro "para continuar surpreendendo o mundo da
relojoaria!" Comercialmente, a rede de revendedores cresceu rapidamente e atualmente tem 650 pontos de venda e
mais de 40 lojas exclusivas ao redor do mundo.
(Genebra, Cannes, Saint-Tropez, Paris, Berlim, Moscou, Nova Iorque, Miami, Beverly Hills, Las Vegas, Cingapura,
Shanghai, Pequim, Hong Kong, Dubai, Abu Dhabi, Kuala Lâmpur, Ginza...). Mais informações no site
www.hublot.com

Contato com a imprensa:
WBC – México
Deborah Hawkins - deb.wbc@me.com
HUBLOT INTERNATIONAL – Suíça
Marine Lemonnier Brennan – m.lemonnier@hublot.com
T. +41 22 990 99 83 e celular +41 79 389 67 62
HUBLOT USA
GCK Partners – Nova Iorque- T. +1 212 488 1084
Marisa Drew – mdrew@gckpartners.com
Britta Towle – btowle@gckpartners.com
Jim Kloiber – jkloiber@gckpartners.com
Bonhams
Jannelle Grigsby
Diretor, Relações Públicas da Costa Oeste
jannelle.grigsby@bonhams.com
T.+1 323 436 5458 e Celular +1 310 567 7990

