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PRIM
PRIM ss tradicí
tradicí
České hodinky PRIM
jsou poctivé hodinky dělané
s láskou, tradicí a zkušeností.
V novém miléniu jsme dali
hodinkám PRIM nová srdce
v moderním kabátě, a obnovili
to, co bylo po pádu socialismu
zapomenuto. Hodinky PRIM
od firmy MPM Quality.

a vše kolem něj. Základní kámen hodinek PRIM lze považovat
rok 1946 v Liberci, avšak sériová výroba začala v roce 1957
a oficiální prodej byl zahájen 1. dubna 1958. Jsme velmi zavázaní
k průkopnickému duchu, inovaci a chutí československých hodinářů,
díky kterým vznikla značka PRIM. Zavázali jsme se k této tradici a již
16 let vyrábíme náramkové hodinky, které odpovídají požadavkům
a technologiím dnešní doby.

Kolekce

hodinek PRIM odpovídají
rozmanitým
nárokům
naších
zákazníku, proto používáme širokou
škálu motivů a kolekcí, které osloví
každého z Vás. Všechny naše
kolekce vznikají za spolupráce
s našimi partnery a zaměstnanci,
ale hlavně jste to vy, naší zákazníci,
kteří
nás
motivují
vyrábět
nadčasové, moderní a elegantní
hodinky z kvalitních materiálů.

Jako výrobce hodinek PRIM

prim-hodinky.cz

Je to pro nás velkým potěšením představit Vám náš svět hodinářství

jsme se zavázali vytvářet
originální hodinky pro všechny
generace. Naší vizí je, aby
naší
spokojení
zákazníci
mohli
vlastnit
nejedny
modely hodinek PRIM, jak
klasických,
společenských
tak i sportovních, a aby je tak
doprovázeli v životní cestě za
úspěchem. Vytváříme hodinky,
které podtrhují charakteristiku
majitele,
a
hlavně
jsou
vyrobeny z kvalitních materiálů
za dostupnou cenu pro
všechny naše zákazníky.
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PRIM dnes
Současnost

Základem pro úspěch a obnovu dávno zapomenuté značky PRIM
bylo dlouholetá spolupráce s obchodníky, kteří naší značce věří
a byli schopni bezprostřední komunikace se zákazníkem a s tím
oživit zájem o kvalitní mechanické hodinky za dostupné ceny.
Nedílným podnětem pro náš vývoj a rozvoj společnosti je rostoucí
náročnost a odlišnost.

Hodinky PRIM z naší produkce jsou

neustále testovány a vylepšovány,
proto určují trendy v oboru. Mezi naše
zákazníky patří významné osobnosti,
sportovci, celebrity ale především Vy
naši nároční zákazníci, kteří oceňují
každodenní výdrž a kvalitu hodinek
PRIM. Naší designeři a hodináři přímo
v centrále naší společnosti pravidelně
vymýšlejí nové kolekce a využívají
nejnovější technologie a materiály.

PRIM jsou poctivé hodinky dělané s láskou, tradicí a zkušeností.
V novém miléniu jsme dali hodinkám PRIM nová srdce v moderním
kabátě, a obnovili to, co bylo po pádu socialismu zapomenuto.
Klasický a nadčasový vzhled PRIM hodinek se stal synonymem
pro jednoduchou eleganci. Přitažlivost českých hodinek PRIM
spočívá v detailně promyšleném vzhledu, který perfektně doplní
společenský outfit stejně efektně, jako ten ležérní. Hodinky PRIM
jsou jedinečné modely, s kterými vystoupíte z davu a budete
vlastnit originální kousek.
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PRIM with tradition

Czech Made PRIM
PRIM are top-quality, reputable
watches made with love,
tradition and experience.
For the new millennium, we
gave PRIM watches a new
heart wrapped up in a modern
appearance and so renewed
what had been forgotten after
the fall of socialism. These are
PRIM watches by MPM Quality.

is a great pleasure for us to introduce to you our world of
watchmaking and everything involved. The history of PRIM watches
can be traced back in Liberec to 1946. Serial production began in 1957,
however, and the official sales were launched on 1 April 1958. We are
committed to the spirit of pioneering, innovation and the aesthetics
of Czechoslovak watchmakers who first established the PRIM name.
We have been pursuing this commitment for 16 years, and producing
wrist watches that meet the demands and technologies of today.

PRIM

collections answer to the
diverse demands of our customers,
so we use a wide range of themes
and collections to appeal to each of
you. All our collections are created
in cooperation with our partners
and employees, but it is mostly you
– our customers – who motivate us
to produce timeless, modern and
elegant watches from top-quality
materials.

prim-hodinky.cz

It

As the manufacturer of PRIM

watches, we are committed to
creating original products for
every generation. Our vision
is for contented customers
to own several models of
PRIM watches, whether the
classic, sport or dress designs,
accompanying their owners
on a lifelong path to success.
We create watches that
accentuate the character of
their owner and which, above
all, are made of high-quality
materials at an affordable price.

PRIM today
Present

The success in reviving the long-forgotten PRIM brand has been
founded on long-lasting collaboration with retailers who have
confidence in our brand and been able to communicate this
message directly to customers, thereby exciting the demand
for top-quality mechanical watches at affordable prices. The
increasingly discriminating desires and diversity of our customers
is a strong impulse towards our further research and development.

The PRIM watches we manufacture

are constantly tested and improved,
which is why they lead the way
in the industry. Our customers
include distinguished celebrities,
athletes and important figures, but
above all you – our customers, who
appreciate the everyday qualities of
PRIM watches. Our designers and
watchmakers, based at company
headquarters, regularly create new
collections and apply the latest
technology and materials.

PRIM watches are reputable watches made with love, tradition

and experience. For the new millennium, we gave PRIM watches a
new heart wrapped up in a modern appearance and so renewed
what had been forgotten after the fall of socialism. Their classic
and timeless look has become synonymous with simple elegance.
The appeal of Czech PRIM watches lies in their sophisticated look,
one which perfectly complements both formal and casual outfits.
PRIM watches are unique models – owning any of these highly
original pieces will make you stand out effortlessly from the crowd.

