
Os perfumes de primavera da Bond No. 9 sempre representam novos começos. Mas o frescor de 
nossa eau de parfum da primavera 2014 celebra um novo começo que ainda não foi iniciado. Seu 

nome? Hudson Yards. 

NOVA YORK, 26 de março de 2014 /PRNewswire/ -- A missão da Bond No. 9 é mapear toda a cidade de 
Nova York com perfumes. Broadway … Park Avenue … Wall Street … Chinatown: estas são algumas 
das ruas e vizinhanças icônicas que inspiram a nossa carteira de perfumes. Criamos também 
fragrâncias que celebram os pontos mais quentes do momento, como a Bleecker Street, o Madison 
Square Park, e Brooklyn.  E não nos esquecemos dos parques e praças da cidade—Gramercy Park, 
Central Park, Bryant Park, Washington Square, e outros.  

Mas para a primavera de 2014, nós definitivamente nos superamos ao escolher uma localidade 
inspiradora. Desta vez, nós nos concentramos numa determinada área autêntica que ainda não 
existe. Estamos nos referindo a Hudson Yards, uma faixa enorme no oeste de Midtown.  Vizinha de 
Chelsea e Hell's Kitchen, sua proximidade com o Hudson River permite que se sinta o sopro da 
água.  Agora em construção, Hudson Yards está sendo transformada de um pedregoso estacionamento 
para os trens que servem a Pennsylvania Station em um mundo futuro realmente autêntico.  Imagine 
uma rede de sofisticados edifícios que alteram o horizonte, cortando o céu da parte mais a oeste de 
Midtown—uma área até agora lamentavelmente com falta de edifícios.  Imagine uma minimetrópole de 
prédios de apartamentos ultramodernos, juntamente com um complexo de escritórios, espaços culturais, 
e um hotel sofisticado, sem mencionar as lojas e mercados, um bulevar independente, uma estação de 
metrô (a ampliada linha número 7—para que você tenha certeza de que ainda está em Nova York), e 
um terminal de balsas.  

Com a conclusão da construção prevista para daqui a poucos anos, Hudson Yards certamente 
estabelecerá as tendências para o futuro do paisagismo urbano globalmente.  Isto se considerando a 
visão geral. Mas este projeto urbano em andamento já inspirou a Bond No. 9 a criar um produto para a 
primavera de 2014 que representa um novo começo que acaba de surgir.  Hudson Yards, o perfume, 
éuma combinação luminosa de pétalas e mais pétalas orvalhadas.  Começa com o lírio do vale 
luxuriante e intenso, combinado com o frescor e a inocência da frésia e a intensidade dos grãos de 
pimenta.  Com seus sentidos despertos, acontece a suave transição para as características 
intermediárias: um buquê floral orvalhado de botões de peônia e rosas búlgaras—que se tornam ainda 
mais inebriantes com a adição da lichia.  Estas notas duradouras de base—flor de laranja, íris, e 
almíscar branco—mantém a duração do Hudson Yards. 

O frasco tinha que ser absolutamente futurista—isso significa que apenas uma cor daria certo: o 
moderno chartreuse iridescente e quase neon.  E seu brilho é resultado da superfície de vidro gravada 
a laser com a estampa da rede do símbolo circular exclusivo da Bond No. 9. Quando seguro contra a luz, 
ele revela um design rendado de transparência quase cintilante. E na parte superior do frasco, 
lembrando a composição de pétalas do perfume, você encontra um botão de flor de tecido, também na 
cor chartreuse. 

Sobre o Bond No. 9 New York: No ramo há mais de dez anos, a Bond No. 9 é uma perfumaria ousada 
localizada no centro da cidade, comprometida a criar evocações de perfumes artesanais representativos 
de vizinhanças e ruas de Nova York—de Riverside Drive a Chinatown e Coney Island.   Bond No. 9 tem 
uma dupla missão:  Trazer a arte da perfumaria de volta, e caracterizar cada área de Nova York com um 
perfume próprio. Cada fragrância representa uma localidade downtown, midtown, ou uptown ou uma 
sensibilidade da cidade. O que Laurice Rahme está fazendo é perfumar toda a ilha.  

Hudson Yards chega às lojas: 1 de abril de 2014. Preço:  100ml, $285; 50ml, $200; body silk, $135; 
vela, $115; liquid silk, $95; spray recarregável de bolso, $95. 

www.bondno9.com 

http://www.bondno9.com/


 

CONTATO: Rayna Greenberg em Alison Brod Public Relations, +1-212.230.1800 or 
rayna@alisonbrodpr.com. 

 


