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Hublot abre uma segunda loja em Abu Dhabi
no luxuoso Marina Mall.
A inauguração teve lugar no mesmo fim de semana do Grand Prix de Formule
1™ Etihad Airways Abu Dhabi na presença de Jean-Claude Biver,
Presidente da Hublot.
Abu Dhabi. Esta é a 56ª loja Hublot. O ritmo de crescimento continua acelerado. É quase uma
inauguração de loja a cada 15 dias da marca de relógios suíça, e cujos endereços sempre são
os de maior prestígio no mundo inteiro.
Esta é a ocasião do Grand Prix Etihad Airways de Formule 1™ em Abu Dhabi, no circuito de
Yas Marina - Hublot é o Relógio Oficial da Formule 1™ - com a inauguração, em 03 de
novembro de 2012, da segunda loja Hublot em Abu Dhabi.
Uma cerimônia com a fita tradicional, que contou com a participação de Jean-Claude Biver,
Presidente da Hublot e da família Seddiqi, amigos e parceiros de longa data da marca no
Oriente Médio, cercados por aproximadamente 50 amigos da marca, clientes e jornalistas.
Pouco antes do teste final no Grand Prix, teve início na noite de sábado e terminou com um
jantar no famoso restaurante Cipriani, originário de Nova Iorque, e que é um dos restaurantes
mais conhecidos da cidade.
"Estamos particularmente entusiasmados e muito honrados em abrir esta loja Hublot no
Marina Mall, em Abu Dhabi, e pouco tempo depois de adquirir a Al Manara Internacional
Jewellery com o nosso parceiro HAMG. Esta inauguração deve atender e satisfazer a enorme
demanda local." declarou Abdul Hamied Seddiqi, Vice-Presidente da Ahmed Seddiqi &
Son, e Presidente do Conselho da Al Manara International Jewellery.
"Abu Dhabi tem muitos grandes colecionadores de relógios. Eles apreciam todo o know-how
da Arte Relojoeira Suíça expressa nas coleções de relógios. Desejo boa sorte e sucesso às
nossas equipes e estamos ansiosos para visitá-los muitas vezes." declarou na ocasião JeanClaude Biver, Presidente da Hublot.
Situada no luxuoso Marina Mall (a primeira loja está localizada na Rua Khalidiya e está
atualmente em reforma), esta loja-lounge de 50 metros quadrados recebeu planejamento de
acordo com o prestigioso conceito da marca "A Arte da Fusão": fusão de materiais utilizando
materiais como bronze, camurça natural ou ébano refletindo um clima caloroso e acolhedor.
Pode-se encontrar um piso de ladrilho especial em couro extremamente elegante, feito por um
artesão, que agora faz parte da assinatura das lojas Hublot, tudo em fase de conclusão, uma
parede de telas que permite ao visitante mergulhar imediatamente no mundo da marca com os
filmes sobre os eventos, com as últimas novidades notícias e os embaixadores.
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