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1.

Brandul Charriol

Charriol este un brand global poziționat în segmentul luxului prestige și a cărui expertiză
vizează bijuteriile și ceasurile realizate artizanal în Elveția, brandul având extensii în
categoriile, ochelarilor, parfumurilor, instrumentelor de scris, articolelor de marochinerie și
accesoriilor pentru voiaj – toate produsele fiind manufacturate în Europa.
Produsele Charriol sunt disponibile azi în peste 60 de țări prin intermediul unei rețele de
340 de magazine monobrand (din care 285 Charriol Boutiques sunt numai în China), 500
«corner shop» și 3800 de puncte de vânzare administrate de comercianții cu amănuntul.
Compania a fost fondată la Geneva, în 1983, de către Philippe Charriol și constituie o
poveste de succes din lumea luxului contemporan, fiind o afacere de familie condusă de
Philippe (președintele companiei) și soţia Marie Olga (PR manager) alături de cei doi
descendenți, fiica Coralie Paul (Vice President și Creative Director) și fiul Alexandre (Visual
Director).

“Cu viziunea unui
alchimist, am creat stilul
Charriol printr-un
amestec conștient de
tradiție și modernitate,
străduindu-mă să găsesc
un echilibru ademenitor
între modestie și
exuberanță.”
Charriol Eyewear 2016 by Grosfilley (Sover Optica@Co)

Președintele Philippe Charriol
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Charriol manufacturează și concepe o gamă largă de produse pentru a dezvolta și
extinde adresabilitatea brandului, facilitând accesul unei categorii cat mai largi de clienţi
către întregul portofoliu Maison Charriol. De-a lungul celor 33 de ani de activitate, Charriol a
vândut peste 1.000.000 de ceasuri, 2.650.000 bijuterii, 550.000 de curele, 600.000 genţi de
damă și 550.000 instrumente de scris.
Începând cu 1990, atunci când a fost inaugurat primul magazin Charriol din Hong
Kong, vânzările s-au extins anual, produsele Charriol ajungând la clienți din China, Statele
Unite ale Americii, Qatar, Africa de Sud și India. Expansiunea globală a brandului Charriol
continuă, deoarece alte noi 40 de magazine au fost programate să fie lansate în 2015.
Platforma de comunicare online are un aspect modern și dinamic, fiind destinată
creșterii vizibilității brandului în rândul consumatorilor tineri. Charriol gestionează simultan
atât pagina web asociată blogulului omonim, cât și cinci pagini pe rețele de socializare
(incluzând Facebook și canalul propriu YouTube).
Apasă aici pentru multe detalii privind universul brandului Charriol.

Codul genetic Charriol
Personalitatea brandului Charriol
Sofisticat-rafinat / emoțional-pasional / exuberant
Sloganul Charriol
L’art de vivre la difference
“L’art de vivre la difference” este sloganul ce ghidează comunicarea brandului și reflectă
perfect viziunea fondatorului Philippe Charriol, un pasionat al civilizației celtice. Motivul
funiei torsionate este transpus în cablul de oțel împletit ce definește gama Celtic.
Pionierat
Spiritul vizionar al domnului Charriol s-a concretizat în câteva acțiuni care au marcat
evoluția brandului. În primul rând, Charriol s-a numărat printre primii antreprenori care au
combinat oțelul și diamantele în designul de ceasuri ai anilor`80. În al doilea rând, Charriol a
construit o strategie de marketing diferită de ceilalți orologieri elvețieni, prevăzând încă din
anii '80 marele potențial al pieței asiatice pentru asimilarea obiectelor europene de lux.

Tot ceea ce facem la Charriol este conceput în concordanță
cu principiul evidențierii distincției și diferențierii, condensat în
sloganul "arta de a trăi diferit".
Altfel spus, să ai deopotrivă curajul de a-ți asculta visele și
îndrăzneala de a le împlini. Această pasiune provocatoare este
exprimată în toate creațiile Charriol, fie că ne referim la
ceasuri sau bijuterii , fie că privim stilul de viață al clienților
noștri.
Philippe Charriol – Președintele Charriol
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2.

Istoricul Charriol

Întinsă pe o perioadă de 33 de ani, istoria Charriol este un exemplu de viziune și spirit
antreprenorial de sorginte europeană aplicate în contextul favorabil al dezvoltării organice a
luxului pe piețele asiatice din Orientul Mijlociu sau Orientul Îndepărtat. Încă din anii '80,
Charriol a prevăzut marele potențial al piețelor asiatice pentru desfacerea obiectelor de lux
manufacturate în Europa. Pentru a-și înlesni intrarea pe noile piețe, omul de afaceri francez a
valorificat importanța acțiunilor de PR cu efect social, lansând Philippe Charriol Foundation,
o organizație caritabilă înregistrată în Asia și dedicată promovării artei contemporane în
rândul tinerilor artiști din Hong Kong, Singapore și Malaezia.
“În acea vreme, nu-mi doream altceva decât să văd
lumea, să merg pe toate continentele și să învăț, să văd, să
mă bucur. […] Până în 1983, când am hotărât să mă opresc și
să-mi construiesc propria afacere. Eram deja pasionat de
multă vreme de civilizația celtică și de bijuteriile acelor
vremuri, unde împletitura «torque», în formă de cablu, ocupa
un rol major. Drept care, in 1983, am lansat colecția Celtic,
un omagiu adus designului autentic și robust specific
bijuteriilor vechilor războinici. A fost imediat o lovitură de
piață, iar cablul de oțel torsionat a rămas până astăzi un
element de recunoaștere, un design unic pe care lumea îl
percepe drept semnul distinctiv Charriol."

1983 – inaugurarea maison Charriol, în Geneva. Se lansează Celtic, prima colecție de
bijuterii Charriol de inspirație celtică. Semnul dictinctiv – cablul torsionat din oțel – a
devenit un simbol, transformând Celtic în colecția signature a mărcii Charriol.
Colecția Celtic este primul mesager al frânghiei celtice, o emblemă ce a devenit legendă
și a intrat definitiv în patrimoniul maison Charriol.
1984 – lansarea brațării Charriol Celtic™ confecționată din vermilion.
1989 – lansarea ceasurilor din gama Charriol St-Tropez™, un alt exemplu de creativitate
inspirată de tradiția celtică
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1990 – inaugurarea primelelor boutiques
Charriol în Hong Kong și Singapore.
1992 – Charriol controla deja o rețea de
magazine monobrand și urma să deschidă încă 10
boutiques în Asia și Orientul Mijlociu, plus
corner shops în Statelele Unite ale Americii.
Grupul Charriol distribuia produse proprii în
aproape 60 de țări ale lumii.
1996 – lansarea ceasului Supersports
Automatic
Chronograph
propagă
spiritul
competițional din cursele auto Philippe Charriol
Supersport Trophy.
Deschiderea primului boutique Charriol în
China.
1997 – Philippe Charriol câștigă marele premiul al Franței în cursa
auto de Formula GT3.
2005 - lansarea liniei de bijuterii Charriol Kucha™, o alta gamă
emblematică a istoriei Charriol. Kucha™ a câștigat premiul "Watch of
the Year_2008" acordat celui mai frumos design de ceas feminin.
Kucha™ este un obiect de inspirație "salbatică" - curelele din blăniță
sintetică amintesc de felinele junglei, iar carcasa împodobită cu patru
gheare agresive și seducatoare pot fi decorate la comandă chiar și cu
diamante.
2008 – sunt lansate primele parfumuri: Charriol Pour
Femme Eau de Toilette (ambalaj aurit) Charriol Pour
Homme (ambalaj argintiu).
2010 - apariția parfumului Charriol Homme Sport și a
liniei omonime de ochelari de soare SportS Charriol cu
adresabilitate exclusiv masculină.
2016 – lansarea ceasului Charriol GlamMoon în cadrul
BaselWorld, cel mai mare eveniment anual din industria
orologera și de bijuterii. GlamMoon este un nou membru al
familiei St-Tropez™, ceasul având un cadran de 35mm ce
scoate în evidență măiestria artizanilor elvețieni în
dispunerea celor 270 de pietre prețioase (1.58cts) ce emană
un aer misterios, reflectând spectrul senin sau crepuscular al
dorințelor feminine.
Apasă aici pentru videoclipul Charriol St-Tropez™
moonphase watch.
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3.

Consumatorul Charriol

Charriol se adresează celor care cunosc și apreciază brandurile de prestigiu, dorind să
poarte accesorii fashion remarcabile printr-un stil sofisticat ce combină o mare doză de
originalitate cu echilibrul dintre tradiție și modernitate. Consumatorul Charriol își dorește
apreciere socială, accesoriile personale evidențiindu-se prin strălucire și cele mai înalte
standarde de calitate. Consideră accesoriile de lux drept vectori capabili să le evidențieze
personalitatea și să le exprime statutul, obiecte ce declanșează emoții, realizate cu pasiune și
creativitate, din materiale nobile ce combină tehnici artizanale cu tehnologii moderne de
fabricație.
Potrivit studiilor actuale de piață întreprinse în domeniul modei, profilul consumatorului
Charriol poate fi situat la granița dintre două tipologii - "căutătorii de senzații"(sensation
seekers) și "consumatorii ostentativi" (conspicuous consumers).

4.

Colectia Charriol Eyewear

Charriol Eyewear este o linie de ochelari poziționată în segmentul mass market premium,
conceptul de proiectare ținând seama de valorile binecunoscute ale brandului Charriol,
rezumate în sloganul "L’art de vivre la difference". Toate aceste atribute sunt subordonate
caracterului exclusivist specific colecțiilor de ceasuri și bijuterii ce poartă numele Charriol.
Conținutul colecției Charriol 2015-2016
Colecția Charriol 2015 acoperă ambele tipologii de monturi (56 modele pentru vedere și
8 modele pentru protecție solară) și contine modele pentru adulți de ambele genuri cu vârste
cuprinse între 30 și 55 de ani. Linia actuală include 20 de modele feminine (17 modele sunt
confecționate din monel, acetat cu decoruri din cristale Swarovski, iar 3 modele sunt fabricate
din titan) și 36 de modele bărbătești (25 modele sunt din monel și acetat, iar 11 sunt din
titan).
Designul colecției Charriol 2015-2016
Ochelarii Charriol sunt caracterizați prin rigoarea compozițională, forme atent
proportionate, rafinament cromatic și o grijă specială acordată tuturor detaliilor.
Ochelarii Charriol se diferențiază de la prima vedere prin calitatea excepționala a finisarii
suprafețelor, prin juxtapunerile de materiale și texturi, aspectul luxury fiind susținut atât de

Charriol Eyewear 2016 by Grosfilley (Sover Optica@Co)

Page 5

repere manufacturate artizanal (inserții de pietre semiprețioase, cristale Swarovski, decoruri
din lemn exotic etc), cât și de nuanțele atemporale de aur, paladiu si argint.
Designerii Grosfilley își demonstrează experiența în gestionarea unor colecții de ochelari
premium, monturile Charriol reinterpretând cu maiestrie anumite siluete, texturi sau decoruri
utilizate în creația obiectelor de podoabă ce poartă semnătura Charriol. Ochelarii respectă
motivele compoziționale ale brandului părinte, fiind proiectați în concordanță cu liniile de
bijuterii Celtic, Columbus, Actor, Supersports sau Coralie.
Décor inspirat de motivul
signature al frânghiei celtice –
simbol al universului Charriol

Model
ModelPhilipe
PhilipeCharriol
Charriol
PC
7492
Col.
6
PC 7492 Col. 6
• Decor din lemn personalizat
discret cu numele brandului.
• Anourile detașabile ale lentilelor
sunt din acetat de celuloză. Ele
sunt fixate indepedendent în
structura principală a monturii
metalice.

Fiecare montură este individualizată printr-un index numeric gravat cu laser, fiind
însoțită de un certificat de garanție ce acoperă 2 ani de valabilitate. Fiind o colecție de
accesorii ce susține imaginea brandului părinte specializat în producerea bijuteriilor luxury,
Charriol Eyewear utilizează materiale nobile, soluții tehnice de avangardă și tratamente
speciale pentru suprafață: toate monturile din titan sau monel sunt acoperite galvanic cu o
peliculă din aur de 22 de carate.

Model Philipe Charriol
PC 7463A Col. 5
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5.

Licenta Charriol Eyewear

Licența Charriol Eyewear a fost preluată în anul 1999 de Grosfilley Lunettes, odată cu
integrarea Dorion, o companie specializată în comercializarea de ochelari pentru segmentul
luxury și care deținea la acel moment drepturile de fabricaţie pentru ochelarii Charriol.
Grosfilley Lunettes este un renumit fabricant francez specializat în proiectarea, producția
și distribuția de monturi optice confecţionate din acetat de celuloză, betaplastic, cauciuc,
monel sau oțel inoxidabil. În anul 1950, domnul Emile Grosfilley pune bazele companiei
Grosfilley Lunettes și stabilește sediul în Oyonnax, o localitate franceză situată în Valea
Plasticului din Munții Jura ce avea o puternică tradiție în confecționarea ochelarilor din acetat
de celuloză și materiale plastice.
Astăzi, departamentul de design Grosfilley Lunettes proiectează anual mai mult de 300
de noi modele de monturi optice. Departamentul de vânzări exportă în mai mult de 55 de țări
printr-o rețea selectivă de distribuitori. În Franța, produsele Grosfilley sunt achiziționate de
peste 3000 de magazine de optică medicală.
Portofoliul actual al Grosfilley Lunettes cuprinde următoarele colecții de ochelari:
1.
6 branduri în licenţă: Azzaro Paris, Loris Azzaro Paris, Chantal Thomass,
Charriol, SportS Charriol şi Vicomte A. Lunettes.
2.
3 house branduri: X-ONE, SO Waoo şi Tehia.
--- --- --- --- --- --- --- --- --Începând cu luna septembrie 2000, colecţiile de ochelari Grosfilley Lunettes sunt
distribuite în România de către Sover Optica.
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