
 

 
MADISON AVENUE 

 

Bond No. 9 apresenta o primeiro perfume para a estação de compras do mundo. Nós lhe atribuímos 
o nome Madison Avenue, em homenagem à mais celebrada rua de butiques de Nova York. 

NOVA YORK, 11 de fevereiro de 2016 /PRNewswire/ -- Na Bond No. 9, nós não somos apenas 
fabricantes de perfumes. Somos inovadores. Lançamos a primeira coleção de perfumes do mundo 
centrada na cidade, centrada em Nova York. Criamos o primeiro eau de parfum (nossa querida, mais 
vendida Fragrância da Paz) centrado no civismo. Para a Primavera de 2016, quando todos nós 
precisamos de um novo guarda-roupa, iremos lançar o primeiro perfume para a estação de compras. 

E onde fazer as melhores compras do que no trecho da Madison Avenue entre as ruas 57a e 96a, 
em que bloco após bloco se vê as mais famosas e sublimes mecas da moda do universo? 

Assim, é claro que nomeamos nosso novo perfume para a estação de compras "Madison Avenue" -- 
apesar de, como nossa clientela mais fiel bem sabe, a Bond No. 9 já tenha um perfume homônimo 
do "Madison Avenue": o provocante "Madison Soiree", carregado de gardênia e jasmim ardentes, um 
de nossos clássicos, criado para a vida noturna. O novo "Madison Avenue", entretanto, tem intenções 
estritamente diurnas. Ele desperta o gene da moda: um spray, e você será transportado para um 
nirvana ao estilo das compras. 

O perfume, em si, é um chipre estimulante, aquele gênero de fragrância cítrica, muscosa, de 
madeira, que há tempos é a favorita dos especialistas em moda, e que, como todos os chipres, tem a 
sua própria característica única de costura inquietante. Suas notas frutais efervescentes – maçã 
revigorante, bergamota com aroma laranja, amora-preta do tipo passa penetrante – irão elevar 
automaticamente seu nível de energia. Então surgem as notas do coração: um buquê de rosas tão 
rico quanto um charmeuse de seda; jasmim com o brilhar de xantungue; e magnólia tão suave como 
o cetim. E finalmente, mas igualmente importante, notas de base, com impressão olfativa de longa 
duração, suficiente para levá-lo até o final da tarde: patchouli (ou oriza) terrestre; aquela confecção 
de massa cremosa, açucarada e abundante em nozes, pralina; e ambroxida -- âmbar-gris 
contemporâneo, que é considerado um prisma pelo qual outras facetas do perfume podem irradiar. 

Para esse perfume da moda, colorimos o frasco superstar da Bond No. 9 com um rosado-lilás suave 
da Primavera e o adornamos, no estilo modista, com uma série de espécie de botão com o símbolo 
de nosso logo descendo na frente e um laço de gorgorão preto ousado em volta do gargalo. 
Considere-o um frasco do sonho dos compradores de produtos da moda. 

O "Madison Avenue" será lançado em abril de 2016, bem no ponto alto da estação de compras da 
Primavera. 

Disponível nas butiques da Bond No. 9 em Nova York, na Saks Fifth Avenue em todo o país, em 
lojas selecionadas da Nordstrom, Harrods Reino Unido e no site www.bondno9.com. 

Preços -- 100ml: US$ 300,00; 50ml: US$ 200,00; Body Silk: US$ 135,00; Swarovski Limited Edition: 
US$ 375,00. 

 

CONTATO:  Lisa Rediker, em +1.646.284.9015 ou publicrelations@bondno9.com 

 

http://www.bondno9.com/

