
 

 

 

 

 TEMPO DE INOVAÇÃO 

 

Genebra, 25 de maio de 2020 – Watches & Wonders 2020, a BAUME & MERCIER se dinamiza para revelar uma 

combinação de nosso know-how relojoeiro com a aspiração de alcançar novos horizontes. Com base num debate em 

torno da inovação, dos materiais, de cores e estilos, a Maison aborda esta edição de Watches & Wonders 2020 com 

uma visão revitalizada e otimista do modo como visualizamos a relojoaria. Tradição e modernidade, elegância e 

personalidade, natureza e consciência determinarão a batida da Maison ao longo do ano e dirigirão todas nossas 

iniciativas para edificar o futuro da Baume & Mercier. 

“Watches & Wonders 2020, apesar do cancelamento físico deste evento, marca a estréia de um novo movimento 

para nossa Maison. Impulsionados pela autenticidade que rodeia a Maison, pelo nosso legado secular e nosso savoir-

faire, pelo espírito de inovação e pela proximidade com nossos clientes e parceiros, concentramos nossos meios para 

fazer evoluir a Maison de modo a refletir a sociedade e as novas expectativas dos clientes, revigorando, 

rejuvenescendo todos os aspetos da Maison para criar um novo futuro, um futuro genuíno.” – David Chaumet, CEO 

da BAUME & MERCIER 

 

 

Expositor 2020 B&M Watches & Wonders  

 

COLEÇÃO CLIFTON BAUMATIC  

O novo Clifton & Mercier encarna a 

 

elegância e ilustra o know-how da Maison Baume & Mercier, dedicado especialmente aos conhecedores de belos 

relógios. O Clifton Baumatic dia da semana, data, fases da lua, combina uma reflexão sobre a função e uma busca 

onipresente de equilíbrio nas proporções e de harmonia nas escolhas dos materiais e das cores.  



“Clifton BAUMATIC é, desde seu lançamento, um pilar da Maison, o catalisador de nossa dedicação à inovação. Este 

ano, é com imenso orgulho que introduzimos novas complicações, as quais farão ascender nossa coleção a um nível 

superior. Essas novas complicações estão associadas ao tradicional know-how relojoeiro e à integração perfeita do 

movimento Baumatic”. – David Chaumet, CEO da BAUME & MERCIER 

COLEÇÃO HAMPTON 

Hampton, a coleção icônica de Baume & Mercier, presta homenagem à Art Deco lançando uma nova coleção 

contemporânea. Para homens e mulheres, a coleção Hampton revela novas silhuetas e propõe formas 

homenageando o movimento de arquitetura mundialmente famoso dos anos vinte. 

«É com imenso entusiasmo que introduzimos uma nova visão da coleção Hampton. Criatividade e Art Deco continuam 

sendo os pilares deste verdadeiro ícone da Maison e foram infundidas na nova gama que revelamos nesta edição 

Watches & Wonders 2020, nos empenhamos inteiramente no renascer desta coleção simplificando o design mais 

próximo de sua origem e de sua essência, retrabalhando em paralelo todos os pormenores enfocando cada índice - 

nomeadamente no rosto e na caixa do guardião do tempo. ” – David Chaumet, CEO de BAUME & MERCIER 

- 

Sobre a Baume & Mercier 

A Baume & Mercier, fundada há 189 anos, sempre foi uma casa relojoeira que expressa excelência em todas as suas 

criações através de um lema simples e consistente desenvolvido por seus fundadores: “Aceite apenas a perfeição, 

apenas fabrique relógios da mais alta qualidade”. 

As coleções atuais incluem o Clifton, que apresenta um caráter urbano e esportivo-chique, o Classima atemporal e o 

Hampton de formato retangular. 

Para saber mais sobre a Baume & Mercier, visite www.baume-et-mercier.com.  

Nossos press kits estão disponíveis no site https://baume-et-mercier.presspage.com/   
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