Czapek & Cie, a volta de uma fascinante empresa de relógios suíços do século dezenove
GENEBRA /PRNewswire/ -- O mundo dos relógios suíços receberá em breve um novo e incrível
acréscimo de nome respeitável. Czapek, uma marca de relógio que teve considerável sucesso
no século dezenove, está sendo relançada e entrando no mercado com um relógio
diferenciado e uma estratégia de compartilhamento inovadora para atrair os amantes dos
relógios.
A Czapek & Cie foi restabelecida por três empresários apaixonados por relógios sofisticados e por
mecanismos extraordinários. O fundador original, François Czapek, polonês nascido na República
Tcheca, chegou em Genebra, Suíça, em 1832. Em 1839, fundou a Patek, Czapek & Cie com o
polonês Antoni Patek. Durante seis anos eles produziram relógios excepcionais.
Com o fim da sociedade, em 1845, Czapek fundou a Czapek & Cie e se tornou fornecedor do
imperador francês Napoleão III. Nos seus tempos áureos, a empresa possuía butiques em Genebra,
Varsóvia e Paris, na Place Vendôme.
"Czapek merece ser resgatado porque foi um dos grandes fabricantes de relógios do século
dezenove e combinou de maneira brilhante mecanismos de precisão com uma estética
extremamente refinada", disse Xavier de Roquemaurel, porta-voz da equipe. Os relógios de Czapek,
que ainda são disputados em leilões, revelam uma busca pela beleza que se expressa em uma
forma poética de mostrar as horas.
O relógio de lançamento faz muito mais do que mostrar as horas. Possui movimento com corda
manual de uso exclusivo e reserva para sete dias, além de um misterioso ponteiro duplo. No primeiro
ano serão produzidas apenas 250 unidades.
Além de fazer relógios classicamente modernos para colecionadores exigentes e entusiastas de
relógios, a Czapeck & Cie desenvolveu uma estratégia inovadora que permitirá que os amantes dos
relógios participem do processo criativo.
A empresa levantou quinhentos mil francos suíços no primeiro semestre de 2015 para entregar os
primeiros relógios em outubro passado. Seu objetivo agora é arrecadar um milhão de francos suíços
em uma campanha internacional de crowfunding em múltiplas plataformas, a primeira campanha
desse tipo feita para uma marca de Haute Horlogerie.
"O sonho de todos os amantes de relógios é sentir a emoção de possuir um relógio de marca", disse
Xavier de Roquemaurel, "e graças ao sistema tradicional de subscrição associado às possibilidades
modernas de crowfunding, nós podemos agora tornar esse sonho realidade".
A Czapek & Cie foi restabelecida em 2013 pelo empresário Harry Guhl em parceira com Xavier
de Roquemaurel e um fabricante de relógios que por enquanto prefere se manter no
anonimato. Os relógios estarão disponíveis por subscrição e através de varejistas
selecionados. A empresa tem sede em Genebra, na Suíça.
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