J Zaczerpnięta z antycznej

greki nazwa Edox oznacza
„odmierzanie czasu”, a symbolem
firmy jest klepsydra.

Szwajcarska firma Edox znana jest z tworzenia zegarków sportowych, przeznaczonych dla entuzjastów sportów
wodnych. Wysoka jakość produktów, najlepiej wyposażone fabryki oraz fakt, że mechanizmy zegarków w całości są
składane i montowane we własnej fabryce sprawia, że Edox jest obecnie jedną z najbardziej znanych i cenionych
przez klientów marką zegarków w Polsce.
Oferta i wartości
Wizerunek zegarków Edox
związany jest przede wszystkim z wodą, dlatego szczególny nacisk położony jest
na te parametry, które są
użyteczne dla osób uprawiających sporty wodne. W bogatej
ofercie marki Edox znajdują
się takie kolekcje, jak:
• Grand Ocean i Sea Dubai
– najnowsze linie nawiązujące
do tematyki morskiej.
Zegarki zwracają uwagę
sportowym wyglądem, silnym,
męskim charakterem i marynistycznym stylem;
• Class 1 – sportowa kolekcja
zainspirowana współpracą
marki Edox z wyścigami łodzi
motorowych Class 1 World
Powerboat; jest połączeniem
najnowszych rozwiązań technologicznych i sportowego stylu;
• Classe Royale – to kolekcja,
którą określić można jako
połączenie tradycji i nowoczesności; zegarki z tej serii poświadczają
najwyższą klasę umiejętności zegarmistrzowskich, która doskonale współgra
z awangardową stylistyką;
• Les Bemonts – najcieńsze
zegarki świata z datownikiem,
które ze względu na wzorniczą
i technologiczną wyjątkowość
budzą duże zainteresowanie
klientów i są chętnie kupowane;
dla miłośników zegarków
kolekcja ta jest synonimem
smaku i prawdziwej elegancji.
• Les Vauberts – kolekcja określana
jako klasyczna; modele wyposażone
są w mechanizmy ETA, a materiały
wykorzystane do ich produkcji to
szlachetna stal i szafirowe szkło;
• Koenigsegg – limitowana kolekcja
zaledwie 40 zegarków, która jest
owocem współpracy Edox ze szwedzkim producentem najszybszego na
świecie samochodu sportowego CCX,
zwanego także „piękną bestią”.

wał się niezwykłym, jak na tamte
czasy, zabezpieczeniem mechanizmu
przed wodą. Wysoką odporność
gwarantowało zastosowanie systemu podwójnego dekla i podwójnych uszczelek.
Dwa lata później światowy
rozgłos zdobył Hydrosub
– zegarek z koronką z pierścieniem zaciskowym
i uszczelką pochłaniającą
wstrząsy. Rozwiązanie to
zagwarantowało wodoszczelność mechanizmu do głębokości
500 metrów. Do dziś model ten
kojarzony jest z nowatorstwem
technologicznym.
Na początku lat 70. światło
Słynny Delfin
dzienne ujrzał Geoscope – pierwszy
z 1961 r.
naprawdę „uniwersalny” czasomierz,
gwarantujący
doskonałe
wskazujący oprócz czasu lokalnego,
zabezpieczenie godzinę we wszystkich 24 strefach
mechanizmu
czasowych.
przed wodą.
Kolejnym technologicznym
osiągnięciem Edox było wprowadzeInnowacje i promocje
nie do produkcji ultracienkiego mechanizmu
Edox może poszczycić się kilkoma niezwyz datownikiem. Mechanizm o kalibrze
kłymi modelami zegarków, które zrewolu26000 i 27000 ma grubość zaledwie
cjonizowały pojęcie wodoszczelności. Delfin,
1,4 mm i montowany jest przede wszystkim
wyprodukowany w 1961 roku, charakteryzow zegarkach z kolekcji Les Bemonts.
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To, czego nie wiedziałeś

J Edox to szwajcarska manufaktura z prawie 150-letnią tradycją.

EDOX Les Fontaines. The world’s slimmest calendar watch.

J Zegarki Edox dostępne są

w 74 krajach na 5 kontynentach.

all stainless steel
3 ATM
sapphire crystal
Movement Edox 27000 (1.4mm)

J Edox produkuje najcieńszy

na świecie mechanizm z datownikiem o grubości 1,4 mm.
Montowany jest najczęściej
w kolekcji zegarków Les Bemonts.

J Marka od lat wiąże się
Playboy [2009-06] Edox Grand Oce1 1
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Mechanizmy zegarków montowane są
wyłącznie we własnej fabryce. Edox jest
obecnie jedną z najbardziej znanych i cenionych przez klientów marką zegarków w Polsce. Na co dzień noszą je gwiazdy, a także
„grają” w popularnych serialach telewizyjnych, jak: „Kryminalni”, „39,5”, „Teraz
albo nigdy”, „Twarzą w twarz”.

Nikomu jeszcze nie udało się pobić tego
rekordu. Obecnie większość automatycznych
mechanizmów ETA, modyfikowanych przez
zegarmistrzów z Edox, uzyskuje certyfikaty
chronometru wydawane przez Contrôle
Officiel Suisse des Chronometres.
Kontekst rynkowy
Marka Edox wyróżnia się na tle konkurencji
dynamizmem, elegancją najwyższej klasy oraz
bogatą tradycją. Zegarki Edox są dziś dostępne
w 74 krajach, na 5 kontynentach – w Polsce
wyłącznie w sieci salonów jubilerskich Apart.

Olivier Janiak i Tomasz Karolak na żywo śledzili
zawody łodzi motorowych w Dubaju,
oczywiście w zegarkach Edox.

1884 utalentowany zegarmistrz
Christian Ruefli-Flury na 25.
urodziny żony konstruuje zegarek
kieszonkowy; ta, zachwycona
finezją prezentu, przekonuje
męża do założenia pracowni i tak
w szwajcarskim Biel, słynącym
z zegarmistrzowskich tradycji,
powstaje firma Edox
1921 firma przekształca się w spółkę
akcyjną, koncentruje produkcję
na zegarkach naręcznych; należy
do najlepiej wyposażonych fabryk
zegarmistrzowskich Szwajcarii
1961 powstaje model Delfin posiadający
niezwykłą jak na tamte czasy
wodoszczelność, sięgającą 200 m,

Osiągnięcia i perspektywy
Począwszy od 2007 roku Edox konsekwentnie
umacnia swoją rynkową pozycję. Zostaje
oficjalnym chronometrażystą Mistrzostw
Świata Łodzi Motorowych Class 1, porównywanych z samochodowymi wyścigami
Formuły 1. Ponadto w 2007 roku Edox
stał się oficjalnym sponsorem najszybszego
teamu motorowego świata Spirit of Norway.
Dla podkreślenia rangi wydarzenia marka
wprowadziła na rynek specjalną limitowaną
kolekcję zegarków Class 1 Spirit of Norway.
Marka ma na swoim koncie również
współpracę ze szwedzkim producentem
najszybszego na świecie samochodu
sportowego CCX, która zaowocowała modelem Koenigsegg.
Rok 2009 Edox powitał jako oficjalny
partner elitarnego Dubai International
Marine Club (DIMC). DIMC organizuje
w ciągu roku około 180 imprez sportowych,
pozostając w ścisłej czołówce najbardziej
aktywnych i kosmopolitycznych tego typu
ośrodków na świecie. Logo Edox widnieje
także na jachcie regatowym DIMC Sea
Dubai RC 44. RC to inicjały słynnego
Russella Couttsa, trzykrotnego zdobywcy
a 2 lata później model Hydrosub,
którego zaawansowane rozwiązania
technologiczne gwarantowały wodoszczelność do głębokości 500 m
lata 70. XX wieku firma nawiązuje
współpracę ze znanym stylistą
i projektantem Christianem
Glauserem, marka Edox zyskuje
elegancki i subtelny wizerunek,
a nazwy miejscowości, które mają
wkład w rozwój szwajcarskiego
zegarmistrzostwa stają się
nazwami kolekcji zegarków
1983 siedziba firmy i produkcja zegarków
zostaje przeniesiona do Les
Genevez, miejscowości położonej
w sercu szwajcarskiej Jury

z tematyką morską, może
poszczycić się kilkoma modelami,
które zrewolucjonizowały pojęcie
wodoszczelności.

J Edox jest oficjalnym chronometrażystą Mistrzostw Świata Łodzi
Motorowych Class 1.

J Marka wprowadza na rynek wiele

krótkich limitowanych edycji, jak
np. z kolekcji Class One edycja Spirit
of Norway czy Ice Shark, limitowane
modele kolekcji Sea Dubai, a także
nowość Super Limited Edition
1884, które cieszą się bardzo dużym
zainteresowaniem klientów i szybko
znikają z salonów sprzedaży.
Pucharu Ameryki, który sam zaprojektował
ten jacht. Cyfra 44 oznacza długość
kadłuba, czyli 44 stopy, co odpowiada
13,35 m. Sea Dubai bierze udział
w regatach RC44 Cup 2009 rozgrywanych
w Europie i Azji. Na bomie i przyrządach
pomiarowych jachtu widnieje oczywiście
logo Edox.
2001 firma Apart zostaje wyłącznym
dystrybutorem zegarków Edox
w Polsce
2007 Edox jest oficjalnym
chronometrażystą Mistrzostw
Świata Łodzi Motorowych Class 1,
powstaje limitowana kolekcja
Class 1 Spirit of Norway
2008 Edox zostaje patronem elitarnego
Dubai International Marine Club
2009 firma podpisuje umowę o współpracy z World Rally Championship;
jesienią podczas zawodów w Barcelonie, Edox już odpowiada za
precyzyjne pomiary czasu ścigających się samochodów rajdowych
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