ZENITH DREAMHERS: CAPÍTULO III
A coleção de relógios de senhora DEFY Midnight é uma ode à feminilidade moderna, assertiva e
segura de si. Lançada em 2020, foi a primeira coleção que a Zenith concebeu inteira e
exclusivamente para mulheres. Para celebrar mulheres determinadas que perseguem os seus
sonhos e constroem o seu próprio caminho para o sucesso, a Zenith está a reunir um grupo de
mulheres visionárias, independentes e exemplares das mais variadas áreas que vivem ao máximo a
filosofia da marca “O Céu é o Limite”: as ZENITH DREAMHERS.
Hoje, é com orgulho que a Zenith apresenta mais quatro DREAMHERS e partilha as suas histórias
inspiradoras.
Ghizlan Guenez
Nascida na Argélia, Ghizlan Guenez procurou desde cedo revolucionar o mundo da moda prêt-àporter à imagem dos seus valores e estilo próprio – e foi exatamente isso que fez. Em 2017, criou
The Modist, a primeira plataforma global de comércio eletrónico sediada no Dubai a oferecer moda
de luxo a quem prefere vestir-se de forma mais “modesta”. Depois de vários anos a construir com
sucesso esta plataforma emergente, em 2020 deu-se uma reviravolta inesperada, quando a
pandemia da COVID-19 forçou as operações da The Modist a parar. Mas, em vez de desistir do seu
sonho, Ghizlan provou que a dificuldade não é um retrocesso, mas sim uma lição, e que quem quer
alcançar a sua estrela jamais pode desanimar, apesar das pedras no caminho. Atualmente, Guenez
está a trabalhar no lançamento de uma empresa tecnológica que irá reativar a comunidade da The
Modist que construiu ao longo dos anos, permitindo-lhe continuar a desenvolver e a expandir o
mercado da moda “modesta” no qual acredita tão apaixonadamente.
“O meu maior sonho é inspirar as jovens raparigas da minha parte do mundo (Médio Oriente) a
alcançarem a sua estrela e a atingirem qualquer coisa a que se proponham.”
IG: @guizlan_guenez_
Christine Giampaoli Zonca
A Zenith conheceu a piloto de origem ítalo-canária Christine Giampaoli Zonca na primeira corrida
Extreme E, da qual a Zenith é parceira fundadora e cronometrista oficial, e a sinergia foi imediata.
Christine sempre sonhou com corridas, tendo mesmo completado uma licenciatura em tecnologia
de desportos motorizados. Em 2014, depois de trabalhar como mecânica numa oficina, Christine
começou a participar em corridas e ralis locais, ganhando uma mão cheia de prémios pelos lugares
alcançados no pódio. A família não apreciava corridas e desportos motorizados, por isso Christine
empenhou-se em encontrar os seus próprios patrocinadores, acabando por juntar-se à equipa Xite
Energy Racing da Extreme E como um dos dois pilotos. O conceito de corridas com veículos
elétricos, especialmente de todo-o-terreno, chamou imediatamente a atenção de Christine, pois
confere poder às mulheres num desporto predominantemente masculino, já que as equipas são
formadas por homens e mulheres que devem passar exatamente o mesmo tempo ao volante.
Christine alcançou a sua estrela contra todas as probabilidades, mesmo quando ninguém acreditava
nela. Agora, está a abrir caminho a outras jovens que pretendem entrar no mundo das corridas,
mostrando-lhes que as mulheres podem ter o seu lugar num desporto tradicionalmente dominado
pelos homens.
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“Quando se tem uma paixão, o mais importante é acreditar. Quem trabalha arduamente, acaba por
chegar lá. Todos temos de começar por algum lado!”
IG: @christinegz
Emilie Brabon-Hames
Acreditando que a beleza vai muito para além da pele e que qualquer verdadeira transformação
começa a partir de dentro, a empresária e coach australiana Emilie Brabon-Hames alcançou a sua
estrela ao inspirar e encorajar mulheres a alcançarem a sua e a tornarem-se as melhores versões de
si mesmas, para assim libertarem o seu verdadeiro potencial. Emilie é coach em transformação
rápida e tem trabalhado com celebridades no sentido de guiá-las para um estilo de vida mais
saudável. É também coach nutricional e cofundadora do Bootcamp Original, o programa de treino
mais longo e mais respeitado do mundo, de inspiração militar. Emilie também publicou um livro
altamente aclamado sobre fitness, nutrição e motivação, intitulado "8 Weeks to WOW".
"Penso que a inspiração vai em dois sentidos. Inspiro-me nos que me rodeiam, confiando que
também eles são inspirados pela nossa interação de formas que lhes são únicas.”
IG: @emiliebrabonhames
Melody Hsu
Empresária e coach de saúde e bem-estar, Melody Hsu é um exemplo brilhante das mães
trabalhadoras dos tempos modernos. Depois de completar os seus estudos e regressar a Taiwan,
Hsu sabia que queria assumir a experiência plena da maternidade, ao mesmo tempo que perseguia
as suas ambições profissionais. Fundou então a VIASWEAT, uma marca de activewear que produz
peças para mulheres de todas as formas, tamanhos e estilos de vida, de forma ética e sustentável. A
sua visão positiva permitiu-lhe ultrapassar os obstáculos e encarar os inúmeros desafios que
enfrentou como mãe de dois filhos, tudo enquanto desenvolvia um negócio. Assumindo os riscos e
procurando sempre novas oportunidades, Melody Hsu é a prova viva de que a atitude é crucial para
quem quer alcançar a sua estrela.
“O bem-estar é sobre mantermos ativos não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito. Tratase de escolhermos, ativamente, a melhor versão de nós mesmos”
IG: @mooshuu
MAIOR VERSATILIDADE - NOVAS BRACELETES PARA O DEFY MIDNIGHT
Alterar o visual do seu relógio nunca foi tão fácil. Uma das características mais adoradas da coleção
DEFY Midnight é o seu mecanismo de troca rápida de braceletes, que permite à utilizadora trocar
rapidamente a bracelete em aço pelas braceletes em borracha ou tecido, sem necessitar de
quaisquer ferramentas. Agora, a Zenith está a alargar o leque de opções de braceletes
intercambiáveis, com a introdução de várias cores e materiais. Pele de bezerro rosa, laranja e
castanho-clara com interior em borracha para conforto e durabilidade e, uma novidade para a
Zenith, braceletes em pele 100% vegan que se parece com pele verdadeira, com estreia em caqui
e bege.
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ZENITH: O CÉU É O LIMITE.
A Zenith existe para inspirar todas as pessoas a perseguirem os seus sonhos e a tornarem-nos
realidade, contra todas as probabilidades. Após a sua fundação em 1865, a Zenith tornou-se a
primeira manufatura relojoeira na aceção moderna do termo e os seus relógios têm acompanhado
figuras extraordinárias que sonharam mais alto e conseguiram alcançar o impossível, desde o voo
histórico de Louis Blériot sobre o Canal da Mancha até ao salto em queda livre estratosférico e
recordista de Felix Baumgartner.
Tendo na inovação a sua estrela-guia, a Zenith usa movimentos excecionais desenvolvidos e
manufaturados internamente em todos os seus relógios. Desde o primeiro cronógrafo automático,
o El Primero, ao cronógrafo mais rápido com uma precisão de 1/100 de segundo, o El Primero 21,
bem como o Inventor, que reinventa o órgão regulador, substituindo os mais de 30 componentes
por um único elemento monolítico, a manufatura está constantemente a desafiar os limites do que
é possível. A Zenith tem vindo a moldar o futuro da relojoaria suíça desde 1865, acompanhando
aqueles que ousam desafiar-se a si próprios e a quebrar barreiras. Agora, é a sua vez de atingir o
céu.
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