
IWC REVELA CAMPANHA PUBLICITÁRIA  

DO BIG PILOT’S WATCH COM O 

EMBAIXADOR DA MARCA LEWIS HAMILTON

Schaffhausen, 3 de junho de 2021 - Após o lançamento de sua nova coleção Pilot’s Watch em abril, a IWC 

Schaffhausen dá início a uma campanha publicitária global com foco no Big Pilot’s Watch. O anúncio apresenta 

o sete vezes campeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton, embaixador da marca IWC desde 2013, e acompanha a 

evolução de Hamilton de um “condutor de carros rápidos” para um “condutor da mudança”, à medida que ele 

busca, cada vez mais, usar seu talento e influência para aumentar a conscientização sobre as injustiças sociais 

e ampliar as oportunidades para pessoas de diversas origens. As imagens impressionantes foram feitas pelo 

fotógrafo britânico Misan Harriman, que também se junta à família IWC global como novo embaixador da marca.

A nova campanha publicitária da IWC coloca Lewis 
Hamilton lado a lado com o Big Pilot’s Watch, destacando 
o status único compartilhado por ambos. Introduzido no 
mercado de luxo em 2002, o Big Pilot’s Watch evoluiu para 
um design moderno icônico e uma expressão de mindset 
distinta. Hoje, a peça é o relógio de eleição de criadores 
culturais, empreendedores ousados e pessoas que 
seguem um caminho único em busca de sua própria visão 
de mundo. Transitando de um atleta focado em conquistar 
recordes esportivos para um “condutor da mudança”, 
Hamilton combina perfeitamente com esse perfil. Cada 
vez mais, ele usa as plataformas ao seu alcance para 
se manifestar sobre questões sociais, incluindo temas 
relacionados com a diversidade e a inclusão em seu 
esporte. Na campanha publicitária, Hamilton usa vários 
relógios da nova coleção, como o Big  Pilot’s Watch 43, 
o Big Pilot’s Watch TOP GUN Edition ‘Mojave Desert’,  
o Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar e o Pilot’s Watch 
Chronograph 41.

“Não poderíamos ter encontrado uma pessoa melhor do 
que o Lewis Hamilton para expressar o caráter único que 
o Big Pilot’s Watch incorpora. Ele não é apenas um atleta 
notável, mas uma personalidade multifacetada movida 
por paixão e propósito, usando sua voz para falar sobre 
assuntos importantes. Lewis merece nosso mais profundo 
respeito por suas realizações, não apenas nas pistas, mas 
também como um condutor da mudança. À medida que 
nos esforçamos para nos tornarmos uma organização mais 
inclusiva em linha com o nosso compromisso contínuo com 
a sustentabilidade e a responsabilidade social, estamos 

orgulhosos da parceria com Lewis, que incorpora esses 
valores nesta nova campanha”, explica Franziska Gsell, 
Diretora de Marketing da IWC Schaffhausen.

MISAN HARRIMAN É O MAIS NOVO  

EMBAIXADOR DA MARCA IWC

As imagens da campanha foram feitas pelo renomados 
fotógrafo Misan Harriman. Nascido na Nigéria, Harriman 
cresceu no Reino Unido e, recentemente, fez história ao se 
tornar a primeira pessoa negra a fotografar a capa da edição 
de setembro da Vogue britânica nos 104 anos da história 
da revista. Totalmente autodidata, ele documentou muitos 
momentos importantes da história recente e é conhecido 
por sua narrativa única e seu estilo fotojornalístico. A IWC 
tem o prazer de anunciar que Harriman se juntará ao seu 
círculo de embaixadores da marca. O fotógrafo britânico 
também aparece na campanha digital do Big Pilot’s 
Watch. Em um breve vídeo disponível nos canais digitais 
da marca, ele fala sobre os marcos de sua carreira e seu 
amor pelo Big Pilot’s Watch. A IWC também lançou uma 
conversa entre Harriman e Hamilton, na qual eles discutem 
a incrível carreira do piloto de Fórmula 1, a paixão pela 
moda e pela música, bem como o seu papel como ativista 
social. 

Link para assistir à campanha digital do Big Pilot de Misan 
Harriman: https://watches.iwc.com/misanigtv

Link para assistir à conversa entre Misan Harriman e Lewis 
Hamilton: https://watches.iwc.com/misanxlewis

IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · press@iwc.com · press.iwc.com 

https://watches.iwc.com/misanigtv
https://watches.iwc.com/misanxlewis
mailto:press%40iwc.com?subject=
http://press.iwc.com


I WC S C H A F F H AU S E N

Em 1868, o relojoeiro e empresário americano Florentine 
Ariosto Jones viajou de Boston para a Suíça e fundou a 
International Watch Company em Schaffhausen. Seu 
sonho visionário era combinar métodos avançados de 
fabricação americana com o artesanato dos relojoeiros 
suíços para fazer os melhores relógios de bolso de seu 
tempo. Ao fazer isso, ele não apenas estabeleceu as 
bases para a abordagem de engenharia exclusiva da IWC, 
como também estabeleceu a produção centralizada de 
relógios mecânicos na Suíça. 

Ao longo de seus 150 anos de história, a IWC Schaffhausen 
desenvolveu uma reputação de criar complicações 
funcionais, especialmente cronógrafos e calendários, 
engenhosas, robustas e fáceis de usar. Pioneira no uso 
de titânio e cerâmica, hoje a IWC é especializada em 
caixas de relógios fabricadas com materiais avançados, 
como titaniumaluminide e Ceratanium®. Seguindo o 
princípio de “a forma segue a função”, em vez da 
decoração, as criações atemporais da fabricante de 
relógios suíça incorporam os sonhos e as ambições de 
seus proprietários, enquanto eles viajam pela vida. 

A IWC fornece materiais de forma responsável, tomando 
medidas para minimizar seu impacto no meio ambiente, 
criando relógios intrinsecamente sustentáveis, construídos 
para durar gerações. A empresa se orgulha em treinar 
seus próprios futuros relojoeiros e engenheiros, além de 
oferecer um excelente ambiente de trabalho para todos 
os funcionários. A IWC também faz parceria com 
organizações que trabalham globalmente para apoiar 
crianças e jovens.

D OWN LOADS

Imagens da campanha publicitária do  
Pilot’s Watch podem ser encontradas em  
press.iwc.com

M A I S  I N FO R M AÇÕ E S

Departamento de Relações Públicas  
da IWC Schaffhausen
E-mail  press-iwc@iwc.com
Website  press.iwc.com

I NTE R N E T E R E D E S SOCIA I S

Website iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest pinterest.com/iwcwatches

IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · press@iwc.com · press.iwc.com 

http://press.iwc.com
mailto:press-iwc%40iwc.com?subject=
http://press.iwc.com
http://iwc.com
http://facebook.com/IWCWatches
http://youtube.com/iwcwatches
http://twitter.com/iwc
http://linkedin.com/company/iwc-schaffhausen
http://�www.linkedin.com/company/iwc-schaffhausen
http://instagram.com/iwcwatches
mailto:press%40iwc.com?subject=
http://press.iwc.com

