Relógios da marca Triumph se destacam
pelo estilo, sofisticação e exclusividade
A Triumph possui uma extensa linha de roupas e acessórios pessoais com
cerca de 200 itens, o que inclui uma coleção moderna e altamente
qualificada de relógios. Todos os modelos são inspirados em motocicletas
da Triumph e são cobertos pela garantia da marca. São peças que
proporcionam estilo, exclusividade elegância e sofisticação com preços
bem competitivos, que variam de R$ 500,00 a R$ 700,00.
Baseado na esportiva Daytona 675R, o modelo Daytona Gold é produzido
com pulseira emborrachada e à prova d’água, chegando às lojas com
preço de R$ 500,00. A mescla das cores preta e dourada deixa o acessório
mais charmoso, além de possuir ponteiros luminosos e trazer o nome da
marca inglesa em destaque.
Na mesma linha esportiva, outra opção interessante é o relógio Speed
Triple. As cores preta e branca assumem o perfil clássico da marca aliando
o conforto à pulseira emborrachada e aos ponteiros de visão noturna. O
produto ainda vem acompanhado de um estojo e uma caixa especial, por
R$ 500,00.
O relógio Cronômetro Bonneville T100 foi elaborado para um público
exigente, pois traz pulseira de couro 100% legítimo e mostrador multinível
com logotipo e bandeira do Reino Unido. O modelo é diferente por ser
composto pelas cores preta, creme e azul, além de também vir equipado
com ponteiros luminosos e estojo. Dentro desta mesma linha, o público
também encontra o modelo Cronômeto Bonneville, diferente do anterior,
por ser mais discreto na cor preta. Ambos estão disponíveis por R$ 700,00.
A TRIUMPH NO BRASIL
A Triumph Motorcycles Brazil é a 10ª subsidiária da empresa pelo mundo
e conta com sede em São Paulo (SP) e fábrica em Manaus. A Triumph tem,
atualmente, nove concessionárias localizadas nas cidades de São Paulo
(SP), Brasília (DF), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC),

Ribeirão Preto (SP), Belo Horizonte (MG) e Porto Alegre (RS). No próximo
dia 29 de março será inaugurada a 10ª revenda marca, em Campinas (SP).
Até junho deste ano, devem ser abertas mais quatro lojas nas cidades do
Rio de Janeiro (segunda revenda local), Goiânia (GO), Recife (PE) e
Salvador (BA). A marca vendeu cerca de 2.500 motos no País em 2013 e
planeja atingir um volume de 3.500 unidades neste ano.
A TRIUMPH NO MUNDO
A Triumph Motorcycles é uma empresa global, atuando diretamente em
10 países, por meio de suas filiais, e indiretamente em mais 42 mercados,
através de distribuidores independentes. A Triumph é a marca de
motocicletas que mais cresce no segmento acima de 500 cc nos 10 países
nos quais está presente. O faturamento mundial da empresa gira em
torno de R$ 1,1 bilhão e a produção total chega a cerca de 50.000
unidades anuais. No mundo todo, a Triumph possui cerca de 730
concessionárias e quase 2.000 funcionários.
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