J Wielkim miłośnikiem zegarków

Breilinga jest właściciel pięciu
prywatnych samolotów – w tym
Boeinga 707 – John Travolta

Jakość, pasja, prestiż, innowacyjność, niezwykła precyzja chronografów oraz idealnie dopasowane do potrzeb pilotów
funkcje. Breitling to czasomierze do zadań specjalnych, nierozłącznie związane z lotnictwem.

*Sugerowana cena detaliczna
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J Dwaj brytyjscy piloci, których

Idealnymi odbiorcami zegarków marki
Breitling są mężczyźni kochający wyzwania.
Na takich postawiła firma szukając swych
ambasadorów. Jednym z nich został Brad
Pitt. Breitlinga promował także legendarny
odtwórca roli agenta 007 Roger Moore,
a także Tom Cruise czy John Travolta. Ten
ostatni posiada licencję pilota, kilka samolotów i prywatne lotnisko, tuż obok swej
rezydencji pełnej akcentów nawiązujących
do awiacji. Zegarki Breitlinga zagrały też
w filmie „Aviator“, w którym nosił je
Leonardo di Caprio, odtwarzający postać
Howarda Hughesa, jednej z największych
postaci amerykańskiego lotnictwa.
W Polsce Breitling wraz z firmą Apart
kilkakrotnie był partnerem słynnego Airshow
w Góraszce. Podczas jednej z takich imprez
zegarkiem Breitling został nagrodzony
wielokrotny mistrz Polski w akrobacji
lotniczej, Robert Kowalik.
W Polsce nie brak miłośników marki,
także w kręgu osób znanych - Breitlinga
możemy zauważyć na nadgarstku Agustina
Egurroli czy Tomasza Ossolińskiego. Ten
ostatni zorganizował jeden ze swych pokazów na podwarszawskim prywatnym lotnisku, gdzie pokazał kolekcję mody męskiej,
nawiązującej do lotniczych kombinezonów
– z zegarkami Breitling.
Kontekst rynkowy
Wszystkie mechanizmy użyte w zegarkach
Breitlinga przechodzą bardzo restrykcyjne
kontrole i testy w szwajcarskim Instytucie ds.
1884 W szwajcarskiej Jurze Leon
Breitling otwiera warsztat, który
specjalizuje się w produkcji
chronografów i precyzyjnych
liczników dla celów naukowych
i przemysłowych
1915 Firmę przejmuje syn Leona,
Gaston Breitling, który
wprowadza na rynek pierwszy
chronograf naręczny. Staje się
on pierwszym zegarkiem
naręcznym dla pilotów
1936 Firma pod kierownictwem
kolejnego następcy rodu
Breitlingów Willy’ego, zostaje
oficjalnym dostawcą brytyjskich
sił zbrojnych Royal Air Force.
W latach 40. Breitling jest też
dostawcą sił zbrojnych Ameryki

Testowania Chronometrów (COSC). Dzięki temu
ich użytkownik może mieć pewność, że jego
zegarek nie zawiedzie go w żadnej sytuacji.
Od 1936 roku Breitling jest jednym
z najpoważniejszych dostawców wyposażenia
kokpitów samolotowych. Piloci RAF do dziś
wyposażani są w czasomierze Aerospace
o dużej łatwości obsługi nawet w najtrudniejszych warunkach. Dziś Breitling jest
jedną z najdroższych szwajcarskich manufaktur produkujących zegarki, oferuje
zegarki kwarcowe, ale przede wszystkim
mechaniczne. Obecnie Breitling to globalny
lider w produkcji mechanicznych czasomierzy. To także jedyna marka zegarkowa, której
każdy model wszystkich oferowanych
kolekcji posiada oficjalny certyfikat testów
chronometrów wydany przez COSC. Roczna
produkcja przekracza 150 tys. sztuk.

www.breitling.com

To, czego nie wiedziałeś

helikopter rozbił się nad Antarktydą
zostali uratowani dzięki sygnałowi
nadawanemu z zegarka Emergency
na ręku jednego z nich.

J Design zegarków Breitling for

Bentley ściśle nawiązuje do linii
nadwozia luksusowego Bentleya,
a na tarczy zegarka zastosowano
tę samą fakturę, jaką znajdziemy
w kokpicie Bentleya i na jego
kluczykach.

J Breitling to nie tylko zegarki

dla pilotów, ale również dla profesjonalnych nurków – model Superocean
ma wodoszczelność do 1000 m!

Osiągnięcia i perspektywy
W styczniu 2011 Breitling otworzył swój
flagowy firmowy butik na nowojorskim
Manhattanie. Ogromny, zajmujący około 1500
metrów kwadratowych powierzchni salon jest
kwintesencją tego, co się określa mianem
stylu Breitlinga – marki silnej i eleganckiej.
W 2009 r., na 125. rocznicę istnienia
marki, stworzono caliber 01 – jedyny
mechanizm, który w całości jest produkowany i składany w manufakturze Breitling.
Tym samym marka dołączyła do grona
prestiżowych i rzadkich manufaktur,
które dysponują swoimi własnymi
mechanizmami.
1952 Powstaje słynny Navitimer
– model wyposażony w „komputer
nawigacyjny” w postaci okrągłego
suwaka logarytmicznego,
umożliwiającego przeprowadzenie
wszelkich obliczeń związanych
z nawigacją powietrzną
1962 Astronauta Scott Carpenter ma
na ręku chronograf Cosmonaute
podczas podróży orbitalnej na
statku powietrznym Aurora 7
1979 Markę Breitling przejmuje
producent zegarków, pilot
i specjalista w mikroelektronice,
Ernest Schneider. Kilka lat
później zostaje stworzony
w ścisłej współpracy z włoskim
zespołem akrobacyjnym Frecce
Tricolori pierwszy model linii
Chronomat – symbolizuje

powrót do tradycji zegarków
mechanicznych, a linia ta od
tamtej pory nieprzerwanie jest
najlepiej sprzedającą się kolekcją
zegarków Breitling
2001 Wprowadzenie materiału
SuperQuartz, dzięki
niemu Breitling tworzy
mechanizmy przewyższające
10 razy dokładność tych ze
standardowym kwarcem. Takie
elektroniczne mechanizmy
są jedynymi, które spełniają
wymagania COSC.
2004 Breitling nawiązuje współpracę
z firmą Apart
2011 Otwarcie luksusowego butiku
firmowego w Nowym Jorku,
w sercu Manhattanu
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