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• Năm 2019, Vacheron Constantin ra mắt chứng nhận hàng chính hãng kỹ thuật số sử
dụng công nghệ Blockchain.
• Vốn được dành riêng cho các dòng đồng hồ cổ điển thuộc bộ sư u tập Les
Collectionneurs, vào cuối năm 2021, tất cả những chiếc đồng hồ Vacheron Constantin
sẽ được giao kèm theo tấm hộ chiếu kỹ thuật số dựa trên công nghệ blockchain và
được bảo mật bằng công nghệ Arianee
• The Hour Club, trang web dành riêng cho các khách hàng của Vacheron Constantin
cũng sẽ đóng vai trò là nền tảng xác thực kỹ thuật số cho những chiếc đồng hồ của
Hãng.
Geneva, 5/11/2020 – Năm 2019, Vacheron Constantin là một trong những nhà chế tác
đồng hồ đầu tiên tích hợp công nghệ Blockchain như một phần của dịch vụ mới dành cho
khách hàng và một cách tiếp cận ngày càng thân thiện hơn với môi trường khi hạn chế
sử dụng giấy cho việc cấp chứng nhận. Theo cách đó, những chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu
tập Les Collectionneurs được kèm theo một chứng nhận hàng chính hãng kỹ thuật số có
khả năng chống giả mạo hoàn hảo. Thành công của giai đoạn thử nghiệm đầu tiên đã
thúc đẩy Hãng mở rộng việc cấp chứng nhận này cho mọi mẫu đồng hồ của Hãng. Các
khách hàng của Vacheron Constantin cũng có thể đăng ký và xác thực đồng hồ của họ
trong suốt vòng đời sản phẩm qua nền tảng dành riêng cho họ: The Hour Club.

“Luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng, Vacheron Constantin không ngừng phát triển để
đáp ứng kỳ vọng của họ. Là một trong những nhà chế tác đồng hồ đầu tiên thử nghiệm
cấp chứng nhận kỹ thuật số sử dụng công nghệ Blockchain, tháng 5 năm 2019, Hãng tiếp
tục mở rộng việc cấp giấy chứng nhận này cho tất cả các bộ sưu tập đồng hồ của hãng.
Chúng tôi rất vui khi đã thúc đẩy việc sáng tạo nên một hệ sinh thái mở mới sử dụng công
nghệ Blockchain cho ngành hàng xa xỉ “, Louis Ferla - Giám đốc Điều hành của Vacheron
Constantin cho biết. “Danh tính kỹ thuật số cho phép thay đổi cách sở hữu những tài sản
có giá trị, giúp chủ sở hữu theo dõi vòng đời sản phẩm, chia sẻ hoặc chứng minh quyền
sở hữu, và hưởng lợi từ các dịch vụ kèm theo mỗi chiếc đồng hồ. Ngoài bằng chứng về
quyền sở hữu, khách hàng của chúng tôi sẽ được hưởng lợi từ khả năng lưu trữ mọi thông
tin về chiếc đồng hồ của công nghệ Blockchain, bao gồm thông tin kỹ thuật, hướng dẫn
sử dụng, các giấy chứng nhận, và lịch sử sản phẩm. Khách hàng của chúng tôi sẽ được
hưởng lợi từ vô số các dịch vụ, như dịch vụ phân phối lại tự động trên Watchfinder và các
yêu cầu sửa chữa trực tuyến”.
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Công nghệ Blockchain là một giải pháp cho cuộc chiến chống hàng giả. Hệ thống cơ sở
dữ liệu dựa trên thông tin được bảo mật bằng mã hóa này tránh phát sinh nhu cầu chứng
thực bằng giấy tờ, vốn dễ bị làm giả mạo. Do đó, nó giúp tạo ra một loại chứng nhận hàng
chính hãng kỹ thuật số có khả năng chống lại mọi nỗ lực làm giả và cho phép theo dõi
chiếc đồng hồ trong suốt tuổi đời của nó, kể cả khi đã được sang tên đổi chủ. Chứng nhận
duy nhất này dành cho sản phẩm duy nhất, giúp bảo mật dữ liệu liên quan đến quyền sở
hữu, giá trị, tính chất và tính xác thực của mỗi chiếc đồng hồ.

“Chúng tôi rất vui khi có thể tạo điều kiện cho Vacheron Constantin cấp và phân phối
danh tính kỹ thuật số dựa trên công nghệ Blockchain. Chúng tôi hy vọng sẽ góp phần làm
cho việc sở hữu một chiếc đồng hồ Vacheron Constantin trở nên đặc biệt hơn, có thể truy
nguyên và minh bạch, trong khi mở ra cơ hội cho các dịch vụ mới và khả năng truy xuất
nguồn gốc liền mạch”, Pierre-Nicolas Hurstel, đồng sáng lập và Giám đốc Điều hành của
Arianee bổ sung.
Để mang đến cho khách hàng những đảm bảo tốt nhất có thể, Vacheron Constantin
quyết định thử nghiệm loại chứng nhận mới này vào năm 2019. Vacheron Constantin đã
tiến hành giai đoạn thử nghiệm đầu tiên với dòng đồng hồ cổ điển Les Collectionneurs,
được các chuyên gia di sản của Hãng đặc biệt lựa chọn để phục hồi và bán lại cho những
người sành sỏi ở các sự kiện riêng. Ngoài chứng chỉ bằng giấy, những chiếc đồng hồ
này còn được kèm thêm chứng nhận kỹ thuật số đảm bảo tính xác thực của chúng một
cách lâu dài, bất biến và minh bạch. Sau thử nghiệm đầu tiên vô cùng thuyết phục này,
Vacheron Constantin đã quyết định mở rộng loại chứng nhận mới này cho tất cả những
chiếc đồng hồ của hãng và đại diện cho Richemont ở Arianee Consortium, như một phần
của chiến lược thúc đẩy sự đổi mới trong các giao thức và hiệp hội được xây dựng xung
quanh công nghệ này. Từ cuối năm 2021, tất cả đồng hồ Vacheron Constantin được
hưởng lợi từ chứng nhận kỹ thuật số được bảo mật bằng giao thức Arianee tích hợp với
hệ thống lưu trữ và truyền tải thông tin bảo mật cao này.
Ngoài việc mở rộng chứng nhận bằng công nghệ Blockchain, Vacheron Constantin cũng
thông báo ra mắt The Hour Club, một nền tảng kỹ thuật số độc quyền dành riêng cho
khách hàng. Thông qua The Hour Club, giới sành sỏi và chủ sở hữu những chiếc đồng hồ
Vacheron Constantin có thể khám phá một thế giới trải nghiệm với nội dung được thiết
kế đặc biệt cho họ, bao gồm cả lời mời tham gia các sự kiện do Hãng tổ chức. Nền tảng
này cũng sẽ đóng vai trò là một phương tiện để truy xuất nguồn gốc và tính xác thực của
đồng hồ. The Hour Club sẽ là một vũ trụ chế tác đồng hồ đúng nghĩa của nó. Với chứng
nhận kỹ thuật số dựa trên công nghệ Blockchain mới, khách hàng sẽ nắm quyền kiểm
soát chất lượng, tính xác thực và khả năng truy xuất nguồn gốc của chiếc đồng hồ của
họ cũng như môi trường xung quanh.
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VỀ ARIANEE
Thành lập năm 2017, Arianee là một tập đoàn phi lợi nhuận độc lập có sứ mệnh thực
hiện tiêu chuẩn hóa toàn cầu về chứng nhận kỹ thuật số cho ngành hàng xa xỉ. Giao
thức Arianee giúp bạn liên kết mỗi sản phẩm xa xỉ với danh tính kỹ thuật số độc nhất
và không thể thay đổi của nó. “Chứng minh thư” kỹ thuật số này mở ra một kênh giao
tiếp an toàn, vĩnh viễn và ẩn danh giữa các thương hiệu, sản phẩm, và chủ sở hữu.
Được hỗ trợ bởi công nghệ Blockchaine, giải pháp này là mã nguồn mở và phi tập
trung. Arianee đề xuất nền tảng SaaS đầu tiên, được hỗ trợ bởi các giải pháp di động
đầu tiên cho phép các thương hiệu sử dụng toàn diện giao thức Arianee.
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Được thành lập năm 1755, Vacheron Constantin là Nhà chế tác đồng hồ lâu đời nhất Thế giới với
hơn 265 năm hoạt động không ngừng nghỉ, luôn trung thành với bí quyết thủ công tinh xảo và
phong cách thẩm mỹ giàu tính nghệ thuật được lưu truyền qua các thế hệ nghệ nhân bậc thầy.
Ở đỉnh cao nghệ thuật chế tác Đồng hồ Cao cấp và sự thanh lịch tinh tế, Maison đã tạo nên những
cỗ máy đo thời gian độc đáo về kỹ thuật và thẩm mỹ, với những chi tiết hoàn thiện vô cùng hoàn
hảo.
Vacheron Constantin mang tới cuộc sống một di sản không gì so sánh được và tinh thần đổi mới
thông qua các bộ sưu tập của mình: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix,
Historiques và Égérie. Thương hiệu này cũng mang đến cho những người chơi đồng hồ sành sỏi cơ
hội hiếm có để sở hữu những chiếc đồng hồ độc đáo được thiết kế theo yêu cầu thông qua bộ phận
“Les Cabinotiers”.

#vacheronconstantin
#OneOfNotMany

