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Sinopse

• Após o êxito alcançado com o serviço de venda por telefone na Europa, Japão e China, a Vacheron Constantin
vem dar resposta às expectativas dos clientes nos Estados Unidos da América com o lançamento deste
serviço a partir de novembro de 2020.

• As boutiques da Vacheron Constantin dos EUA disponibilizam, entre outros serviços, opções de financiamento
para os clientes que desejem fazer os seus pagamentos de forma fracionada.
Genebra, novembro de 2020 – A Vacheron Constantin inaugura nos EUA o seu serviço de venda por telefone e
propõe novas opções de financiamento.
A Vacheron Constantin vai disponibilizar a partir de novembro de 2020, um serviço de venda por telefone aos
clientes residentes nos EUA. A partir de agora, os residentes neste país terão a possibilidade de escolher e
adquirir o relógio que mais desejam de entre os modelos disponíveis na página Web da Vacheron Constantin,
www.vacheron-constantin.com. Paralelamente e visando oferecer maior conveniência, os relógios exibidos na
página Web da Casa podem ser adquiridos através do serviço de venda por telefone, disponível num separador
específico onde consta o número de telefone que deve ser utilizado para efetuar o pedido.
Os clientes terão à sua disposição uma equipa dedicada a apoiá-los, pronta a ajudar na escolha do seu relógio
e igualmente disponíveis para responder às suas questões, facilitando a experiência de compra. Confirmado o
pedido, os clientes podem optar por levantar o seu relógio numa boutique ou receber, sem custos acrescidos,
uma encomenda personalizada em sua casa, no prazo de um a quatro dias, dependendo da sua localização.
Com um objetivo permanente de oferecer um serviço de excelência, a Casa anunciou também que irá
disponibilizar opções de financiamento aos clientes dos EUA. Os clientes que cumpram os requisitos têm agora
a possibilidade de adquirir um relógio nas boutiques da Vacheron Constantin em Nova Iorque, Beverly Hills,
South Coast Plaza ou Miami, e de solicitar um financiamento para parte ou para a totalidade do valor da compra,
mediante pagamentos mensais por períodos que podem ir de 6 semanas a 48 meses.

“Sabemos que os nossos clientes procuram a Vacheron Constantin não só pela delicadeza aplicada na execução
das suas peças, mas também pela magnífica qualidade do serviço prestado. A nossa equipa de apoio ao cliente
e os executivos de vendas das nossas boutiques são o centro da nossa organização, garantindo o mais alto
nível de serviço aos nossos clientes, quer pessoalmente, quer, a partir de agora, por telefone. O papel da nossa
equipa de assessores e a flexibilidade das nossas boutiques associadas são hoje mais importantes do que
nunca. É, pois, um grande prazer para nós apresentar novas opções para a aquisição de um relógio da Vacheron
Constantin”, afirma Leslie Kobrin, Presidente da Vacheron Constantin Americas.
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Fundada em 1755, a Vacheron Constantin é a Manufatura relojoeira mais antiga do mundo com produção contínua há
mais de 265 anos, e tem vindo a perpetuar fielmente uma herança da qual muito se orgulha, baseada na excelência
relojoeira e sofisticação estética, ao longo das várias gerações de Mestres Artesãos.
Posicionada no topo da alta relojoaria e da elegância sóbria, a Maison cria relógios com uma assinatura técnica e
estética única, que conjuga com um elevado nível de trabalho artesanal e de acabamentos.
A Vacheron Constantin dá vida a um património inigualável e a um forte espírito de inovação através das suas
coleções: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d'Art, Overseas, Fiftysix, Historiques e Égérie. Paralelamente, oferece à
sua exigente lista de clientes connoisseurs, a oportunidade de adquirirem relógios únicos, feitos por medida, graças
ao seu serviço “Les Cabinotiers”.

#vacheronconstantin
#OneOfNotMany

