
 
Bond No. 9: Queens, o lugar mais diversificado etnicamente na Terra 

-- O distrito de Queens? É o lugar mais diversificado etnicamente na Terra. Nosso mais novo eau de 
parfum, o Queens da Bond No. 9, é totalmente inclusivo também : é usável por homens e mulheres, reis 
e rainhas, vanguardistas, extravagantes e comportados, também. 

NOVA YORK, 18 de agosto de 2014 /PRNewswire/ -- Agora em nosso 11o ano, a Bond No. 9, de Nova 
York, se tornou uma marca global, vendida em 35 países. Assim, quando tivemos de escolher um local 
para lançar nosso mais novo eau de parfum, optamos pelo distrito de Queens -- a área urbana mais 
global e mais diversificada etnicamente do mundo. Como o distrito, a fragrância Queens daBond No. 9 é 
apropriadamente inclusiva – uma eau de parfum revolucionária, rica em tuberosa, que não é açucarada 
ou doce, mas que, em vez disso, irá atrair uma base mais ampla de clientes: homens e mulheres, reis e 
rainhas, extravagantes e comedidos. 

Nós desenvolvemos o conceito de uma fragrância de perfumista do Novo Mundo mapeando os 
bairros de nossa incomparavelmente grande cidade, começando pelas vizinhanças icônicas de 
Manhattan, expandindo gradualmente para os enclaves a beira-mar em e nas cercanias de Hamptons e 
fazendo incursões no Brooklyn, terra do hip-and-cool. Agora entrando em nosso 11o ano, há outro 
distrito na cidade que, com muito orgulho, chamamos de nosso -- e é, sem dúvida, o mais eclético, 
indefinível e, possivelmente, o mais inescrutável de todos. Autossuficiente, o distrito de Queens não 
precisa das luzes de néon de Manhattan, nem da badalação hip-and-cool de Brooklyn. Afinal, seu nome 
foi dado pela princesa portuguesa do Século XVII Catarina de Bragança,soberana da Inglaterra, 
Escócia e Irlanda. Você não brinca com ela ou com sua massa de terra homônima. Sim, o distrito tem 
uma fama de afabilidade, mas também é o terreno de Martin Scorsese, John McEnroe, Louis 
Armstrong, Christopher Walken, Art Spiegelman, Howard Stern e 50 Cent. Além disso, este ano marca 
o 50o aniversário da Feira Mundial (World's Fair) de Nova York. 

O Queens, o perfume, criado com muita difusão, coloca seu ingrediente essencial, a tuberosa, em um 
contexto contemporâneo inesperado, precedendo-a com a bergamota cítrica, amora-preta provocante e 
notas de cabeça de cardamomo marcantes. E, então, quando a tuberosa explosiva e 
suculenta aparece, ela é moderada pela champaca aveludada e pela osmanthus à semelhança de chá 
e sustentada por notas de base confiáveis -- sândalo, almíscar, âmbar e resina benjoim. 

Sobre o frasco do Queens: entalhado em folha de ouro na frente é uma interpretação torvelinhante 
da icônica cúpula geodésica da Feira Mundial; e, atrás, um simples Q, com traço longo. A cor em 
segundo plano? Toda inclusiva, violeta real de múltiplos gêneros, apropriadamente o bastante. 

Bond No. 9 Nova York: Em operações há 11 anos, a Bond No. 9 é uma perfumaria vanguardista no 
centro da cidade, comprometida com a criação de evocações aromáticas artesanais dos bairros e ruas 
de nova York -- da Riverside Drive à Chinatown e à Coney Island. A Bond No. 9 tem uma dupla missão: 
devolver o talento artístico à perfumaria e marcar cada bairro de Nova York com uma fragrância própria. 
Cada fragrância representa um lugar específico no centro da cidade, no distrito empresarial e nos 
subúrbios ou, ainda, uma sensibilidade do tamanho da cidade. 

O perfume Queens começa a ser comercializado em 18 de setembro de 2014. Preços: 100ml, $ 270,00; 
50ml, $ 195,00; candle, $ 105,00; body silk, $ 110,00. 

  

 

CONTATOS: Relações Públicas da Bond No. 9, Emily Parr, +1-646-284-9015, Emily@Poke-PR.com, 
Jennifer Fisherman Ruff, +1-646-370-5968, jennifer@jenniferfishermanruff.com, lisa@bondno9.com. 
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