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I’ve known Veronique Muller for just over a year. She is in charge of business
development of her husband’s company, Jean Muller, (named after her husband’s
name), in Besancon, France. Besancon is a city historically renowned for its
craftsmanship in watch making. Jean Muller is no exception. As a matter of fact, he
may be one of last most skilled craftsman in his kind for private label watches,
customization and manufacturing of luxury accessories. As part of the company’s
strategy, they launched at the SIHH a new lady watch collection, Damoiselle D
(www.damoiselle-d.com). I had the pleasure to introduce the line during the
Centurion Show, in Tucson Arizona in February 2011. It received great feedback:
apparently we are in need of an elegant woman watch…paved with sparkling
diamonds! It is a lasting value – and undeniably the highest craftsmanship you will
ever come across! Guaranteed.
DAMOISELLE D – NOVOS RELÓGIOS FASHION PARA MULHERES
Eu conheço Veronique Muller há pouco mais de um ano. Ela é responsável pela área
de desenvolvimento de negócios da empresa do marido, Jean Muller (daí o
sobrenome), em Besançon, na França. Besançon é uma cidade
historicamente famosa pela fabricação artesanal de relógios. Jean Muller dá
continuidade a essa tradição. De fato, entre os praticantes desse tipo de artesanato
ainda existentes, ele é um dos mais exímios, particularmente no que se refere a
relógios Private Label, customização, e fabricação de acessórios de luxo. Como
parte da estratégia comercial da empresa, ele lançou, na SIHH, uma nova coleção
de relógios para mulheres, a DAMOISELLE D (www.damoiselle-d.com). Eu tive a
honra e o prazer de apresentar a nova linha durante o salão Centurion, em Tucson,
Arizona, em fevereiro de 2011. Ela foi muito bem recebida: parece que fazia falta no
mercado um relógio feminino elegante… cravejado de cintilantes diamantes! O
preço não é para todos os bolsos, mas trata-se de um bem duradouro – e, sem
dúvida, de artesanato do mais mais alto nível. Isso eu garanto!

Damoiselle O

Watch in white gold with snow setting diamonds

Capucine in white gold and diamond pavé

