
 
 
 

A JAEGER-LECOULTRE ANUNCIA SUA PARTICIPAÇÃO NA  

EDIÇÃO INAUGURAL DE WATCHES & WONDERS XANGAI 

  

 

A Jaeger-LeCoultre tem o prazer de confirmar a sua participação no primeiro salão Watches & Wonders 

a ser realizado em Xangai. O evento somente para convidados acontecerá no West Bund Art Center, 

centro de arte e design de Xangai, de 9 a 13 de setembro de 2020. 

 

Após o lançamento digital da sua coleção 2020, no final de abril, realizado pelo e 

watchesandwonders.com, o salão de Xangai será a primeira oportunidade para a mídia convidada, 

varejistas e clientes verem, fisicamente, os mais recentes relógios da Jaeger-LeCoultre em um evento 

ao vivo. 

 

A Maison apresentou o tema The Sound Maker™ em junho. Celebrando a arte do som na relojoaria, 

The Sound Maker™ explora a herança excepcionalmente rica – passado, presente e futuro – dos 

relógios “sonnerie” na Jaeger-LeCoultre e presta homenagem aos sons da natureza no Vallée de Joux, 

sua casa desde 1833. 

 

Além de ver e manusear os mais novos relógios “sonnerie”, os visitantes terão a oportunidade de 

descobrir uma seleção de relógios icônicos da coleção Heritage da Jaeger-LeCoultre. 

 

 

 

 

Jaeger-LeCoultre: HOME OF FINE WATCHMAKING SINCE 1833 

Localizado no cenário calmo e sereno do Vallée de Joux, nossa Maison oferece um sentimento único de 

pertencimento. É aqui, inspirada pelas paisagens excepcionais das Cordilheiras do Jura e guiada por um fogo 

interior inextinguível, que a Grande Maison ganha sua alma. Com todos os trabalhos artesanais na manufatura, 

relojoeiros, engenheiros, designers e artesãos trabalham juntos para dar à luz belas criações da alta relojoaria. 

Impulsionados por uma energia irresistível e um espírito de invenção coletiva que diariamente inspira o 

compromisso de cada membro da nossa família, cultivamos nossa sofisticação discreta e criatividade técnica. 

Esse mesmo espírito impulsionou a criação de mais de 1200 calibres desde 1833 e tornou a Jaeger-LeCoultre a 

autoridade em relojoaria. 

 

 


