
A Bond No. 9 está em ascensão na Harrods, seguindo para o Salon de Parfums no 6o. andar para 
oferecer sua celebrada coleção de perfumes centrada em Nova York em um ambiente intimista, 

ultra luxuoso com nível VIP de concierge 

 

Prepare-se para se deslumbrar 

NOVA YORK-- Durante os últimos 10 anos, a Bond No. 9, baseada em Nova York, tem sido um 
sucesso esmagador e constante do outro lado do Atlântico, em Londres - especificamente, no andar 
principal da mais famosa instituição de varejo do mundo, a Harrods. Mas, quando setembro chegar, 
a premiada fabricante de perfumes americana estará em ascensão neste palácio maravilhoso de 
compras, expandindo sua presença em um oásis privado, sereno e com horário marcado, integrado no 
prestigioso 6o. andar com 5.000 pés quadrados com 17 das lojas de perfumes mais ultra luxuosas de 
todo o mundo. 

Exclusivo em todo o mundo, o Salon de Parfums, como é chamado, é o destino para os conhecedores 
e admiradores VIP, que buscam por um local secreto e isolado, enquanto selecionam as fragrâncias 
mais exclusivas que existem. A próxima loja da Bond No. 9, um sonho para os sentidos, que 
combinará o cosmopolitismo da área Uptown de Nova York com a vibração eclética da área Downtown 
de Nova York, será a primeira quase réplica de sua pioneira loja principal. 

Atendida por especialistas em fragrâncias gentis e atenciosos, que fornecem serviço de concierge 
constante, a loja da Bond No. 9 no Salon de Parfums estará na vanguarda das lojas de luxo menores e 
mais experimentais da atualidade. Quanto aos produtos, todas as eaux de parfum centradas no Novo 
Mundo-Nova York da Bond No. 9 estarão disponíveis—principalmente suas 8 fragrâncias criadas 
especificamente para a Harrods. 

Além disso, a loja da Bond No. 9 no Salon de Parfums oferecerá vários serviços personalizados, os 
quais incluem provas de fragrâncias, consultas detalhadas e happy hours, bem como duas 
celebradas estreias de especialidades. O serviço além do comum da Bond No. 9 é Swarovski sob 
Demanda - uma revolução cravejada de cristais nos vidros de perfume personalizados. 

"Estamos muito satisfeitos em receber a boutique da Bond No.9 em nosso Salon de Parfums, 
recentemente ampliado, na Harrods. Estamos realmente empolgados com o número de serviços 
personalizados que a Bond No.9 estará oferecendo no seu espaço, o qual é sua primeira boutique no 
Reino Unido e exclusiva da Harrods no Reino Unido; desde a incrível mistura semi-personalizada até o 
serviço sob demanda Swarovski – ambos criarão uma experiência fantástica e única para nossos 
clientes da Harrods e é, certamente, mais uma adição bem-vinda ao nosso santuário de fragrâncias 
Salon de Parfums no Sexto Andar". Annalise Fard, Diretora de Beleza da Harrods. 

Sobre a Bond No. 9 New York: no mercado há 13 anos, a Bond No. 9 é uma perfumaria moderna para 
centros urbanos, comprometida com o desenvolvimento de evocações artesanais perfumadas dos 
bairros e ruas de Nova York – de Riverside Drive a Chinatown e Coney Island. A Bond No. 9 tem duas 
missões: restaurar a arte na perfumaria e marcar cada bairro de Nova York com uma fragrância própria. 
Cada fragrância representa um lugar específico de downtown, midtown ou uptown ou uma sensibilidade 
da cidade grande. 

Sobre a Harrods  
A Harrods começou como comerciante no atacado de mercadorias e de chá na parte oriental de 
Londres, abrindo pela primeira vez as suas portas em 1834. Desde então, cresceu até tornar-se a loja de 
departamentos mais famosa do mundo, conhecida pela sua série inigualável de produtos de luxo. Além 
das suas marcas exclusivas e de uma infinidade de departamentos, um dos mais famosos atributos da 



Harrods é seu inigualável serviço. A Harrods continua a ser orientada pela sua filosofia de "tudo é 
possível" e, até o presente, nossos clientes continuam no centro de tudo que fazemos. 

 

CONTATO: Bond No.9: Publicrelations@bondno9.com; Harrods: Maddie Young, Executiva de RP, 
madeleine.young@harrods.com 

 


