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UM INÍCIO DINÂMICO PARA UM ANO MARCANTE PARA A ZENITH 
 

Basileia, quarta-feira, 20 de março de 2019: 2019 promete ser um ano marcante para a Zenith. Para celebrar o 
50º aniversário do icônico calibre do cronógrafo El Primero, a Zenith celebra seu legado enquanto se prepara 
para o futuro. Tendo a inovação como um princípio, a Zenith lançou novos incríveis relógios contemporâneos, 
como o DEFY Inventor com sua revolucionária peça reguladora “Zenith Oscillator” . 
 
Na primeira coletiva de imprensa da ZENITH na Baselworld 2019, no dia 20 de março, o CEO da marca, Julien 
Tornare, falou para um público de parceiros da ZENITH, imprensa, influenciadores, convidados VIP e amigos 
da banda, incluindo o artista e produtor musical, Swizz Beatz, e o cantor de pop e Embaixador da ZENITH, 
Eason Chan.  
 
O DEFY Inventor nasceu 

A hora finalmente chegou. Era possível sentir a animação quando um pequeno vídeo do tão esperado DEFY 
Inventor foi exibido na tela e empolgou o público. O DEFY Inventor representa a evolução urbana e industrial 
da aclamada edição limitada a dez peças do DEFY Lab de 2017. Dessa vez, foram produzidas centenas de 
unidades e ele está equipado com o seu próprio órgão regulador patenteado. Depois da experiência e dos 
inúmeros testes feitos para o primeiro DEFY Lab, a fábrica Zenith pode aperfeiçoar sua revolucionária peça 
reguladora, ao ponto de aumentar ainda mais sua precisão e desempenho para equipar o DEFY Inventor. 
Combinamos o desempenho técnico incomparável com uma estética moderna, sua sofisticada construção 
aberta com materiais sem precedentes como Aeronith.  

Eason Chan e Swizz Beatz se juntam para a celebração da Zenith na Baselworld 

Em outro tipo de estreia mundial, o cantor de pop e o embaixador da ZENITH, Eason Chan, comemorou a sua 
primeira visita à Baselworld na coletiva de imprensa para lançamento do Defy Inventor. O estilo inconfundível 
desse artista aclamado e dedicação ao seu trabalho, bem como o seu apelo urbano jovem, ele personifica 
perfeitamente a atitude da Zenith DEFY. 

A coletiva de imprensa também contou com a presença do leal amigo da marca e parceiro do DEFY, Swizz 
Beatz, que foi à comemoração e expressou sua paixão pela abordagem única e moderna da Zenith à 
relojoaria. 
 
Comemorações de aniversário 

Para celebrar o 50º aniversário de lançamento do icônico El Primero em 1969 seguindo o estilo inconfundível 
da Zenith, a marca tem viajado pelo mundo em sua turnê mundial “Grenier Club”, passando por 12 das 
maiores cidades do mundo, recebendo 50 convidados em galerias de arte ou em propriedades incríveis para 
eventos repletos de experiências únicas e exibindo uma retrospectiva da história de inovação e precisão do El 
Primero que completou meio século. Os jantares também são palco de outra homenagem simbólica em 
comemoração aos 50 anos de El Primero, na forma de uma exibição contemporânea do universo da Zenith 
criada pela Universidade de Arte e Design de Lausanne (ECAL).  

O ano de 2019 já começou e os convidados podem esperar por uma experiência de imersão no universo da 
Zenith na noite de quinta-feira, quando acontecerá o eletrizante evento High Frequency que contará com uma 
lista de grandes estrelas. 
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ZENITH: O futuro da relojoaria suíça 
Desde 1865, a Zenith tem sido orientada pela autenticidade, desafio e paixão por ultrapassar os limites da 
excelência, precisão e inovação. Logo após sua inauguração em Le Locle pelo relojoeiro visionário Georges  
Favre-Jacot, a Zenith ganhou reconhecimento por sua precisão de seus cronômetros, que já ganharam 2,333 
prêmios de cronometria em um século e meio de existência: um recorde absoluto. Conhecido por seu 
lendário calibre El Primero, de 1969, que permite medições precisas de curto tempo até próximo de 1/10º de 
segundo, a fábrica desenvolveu mais de 600 variações de movimento. Atualmente, a Zenith oferece novas e 
fascinantes perspectivas, incluindo a contagem de 1/100º de segundo com o Defy El Primero 21. Incentivada 
por laços recentemente reforçados com uma tradição orgulhosa do pensamento dinâmico e de vanguarda, a 
Zenith está escrevendo seu futuro… e o futuro da relojoaria suíça. 
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