
 

VACHERON CONSTANTIN HISTORIQUES COLLECTION  

DISPONÍVEL ONLINE VIA HODINKEE SHOP 

Vacheron Constantin, a Maison mais antiga de manufatura em alta relojoaria, a trabalhar 
desde 1755, acaba de anunciar uma parceria com a HODINKEE, um canal de venda online 
especializado em relojoaria, que vai disponibilizar edições inspiradas nas versões vintage da 
Historiques Collection, para venda online nos Estados Unidos. 

Desde a sua criação há 20 anos, a Historiques Collection da Vacheron Constantin tem vindo a 
reinterpretar subtilmente as lendárias peças dos arquivos da Manufatura. Produzidos em 
edições limitadas, para colecionadores de peças raras e amantes de relógios vintage, os 
relógios desta coleção encaixam-se na perfeição no site de vendas online HODINKEE -a 
HODINKEE Shop - uma referência desde 2012 em relógios de pulso e acessórios de relojoaria. 
 
A HODINKEE Shop fez uma primeira seleção de peças contemporâneas de oito prestigiadas 
Manufaturas relojoeiras, numa acurada coleção de relógios, cuja revelação vai surpreender e 
encantar os consumidores. A missão da HODINKEE, com a loja HODINKEE é tornar a compra 
de peças de relojoaria acessível e oferecer uma experiência facilitada. Como tal, cada peça 
vendida pela HODINKEE Shop, independentemente do seu preço, será expedida 
gratuitamente, logo no dia seguinte à encomenda do cliente e incluindo seguro de transporte.  
Esta parceria vem no seguimento do bem-sucedido lançamento de Vacheron Constantin 
Historiques Cornes de Vache 1955 Limited Edition for HODINKEE em Fevereiro de 2017. A 
edição limitada de 36 peças, avaliada em 32.112,30 € e vendida sob reserva, esgotou em 
apenas uma hora através do website HODINKEE. 
 
É importante ainda acrescentar que as peças da Vacheron Constantin Historiques Collection 
disponíveis online na loja HODINKEE, também poderão ser encontradas numa rede de lojas 
parceiras em todo o Mundo. A lista completa de parceiros estará disponível no website da 
marca em www.vacheron-constantin.com. 
 
 
SOBRE A VACHERON CONSTANTIN 
 
Fundada em Genebra em 1755, a Maison Vacheron Constantin é a mais antiga manufatura 
relojeira do mundo, com 262 anos de atividade ininterrupta. Fundadores da arte refinada e 
da técnica de fazer relógios, os homens e mulheres da Vacheron Constantin continuam a 
desenhar, desenvolver e produzir cápsulas do tempo, mantendo-se fiéis aos três valores 
fundamentais da Maison: métodos perfeitos e precisos, estética inspirada e harmoniosa e o 
mais alto nível de acabamentos.  
 
 
SOBRE A HODINKEE: 
 

http://www.vacheron-constantin.com/


 

Num percurso de apenas oito anos, a HODINKEE ganhou um estatuto incontornável para os 
entusiastas de relógios modernos e vintage. O fundador e editor executivo Benjamin Cliymer 
e a sua equipa são reconhecidos pela sua vasta expertise tanto ao nível das referências 
históricas como da mais avançada haute horlogerie, e mais importante ainda, têm a 
capacidade de a explicar de uma forma aliciante e facilmente percebida. Com um foco nos 
conteúdos criativos, HODINKEE foi reconhecida pela revista Time como um dos 50 melhores 
websites em todo o Mundo, e foi já referenciada em várias publicações tais como Bloomberg, 
Departures, Esquire, GQ, New York Times entre outras. 
 
 


