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YILLIK SADAKAT
YEARS OF LOYALTY

LONGINES’I 1988 YILINDAN BU YANA YÖNETEN 
WALTER VON KÄNEL, ENDÜSTRININ EN BÜYÜK 
OYUNCULARINDAN BIRI OLAN MARKANIN 
YAKALADIĞI BAŞARININ TADINI ÇIKARIYOR.

WALTER VON KÄNEL HAS BEEN THE PRESIDENT 
OF LONGINES SINCE 1988. TODAY, HE LOOKS BACK 
AT THE SUCCESS OF THE BRAND, WHICH IS ONE OF 
THE BIGGEST PLAYERS IN THE INDUSTRY.

YAZI / STORY Zeynep Iyigün

You give people a tool to manage their time; this 
is your company’s product. How are you when it 
comes to managing time?
I get up early to be able to get work done before 
everybody is awake so that I am available during 
the day. And as I wear a Longines on my wrist, I am 
always on time.

What has been your biggest achievement in your 27 
years of presidency at Longines?
Having been faithful to the brand for more than 45 
years of my life already speaks for itself, doesn’t it? 
On top of that, I’m still very motivated and going 
strong. Longines is a wonderful brand and very 
fortunate to be a part of the Swatch Group, which has 
allowed it to evolve in a very remarkable way.

Ürününüz insanların zamanı yönetmesini 
sağlıyor. Siz zamanınızı nasıl yönetiyorsunuz?
İşlerimi halledebilmek için henüz kimseler uyanmadan, 
erkenden kalkıyorum. Böylece gün içinde diğer işlerle 
ilgilenmeye vaktim kalıyor. Kolumdaki Longines saat 
sayesinde de hiçbir şeye geç kalmıyorum.

Longines’daki 27 yıllık yöneticiliğiniz boyunca en 
büyük başarınız nedir?
Hayatımın 45 yıldan uzun bir dönemini bu markaya 
adamış olmam kendi başına bir başarı sayılır, değil 
mi? Ayrıca motivasyonumu hâlâ kaybetmedim ve 
aynı azimle devam ediyorum. Longines muhteşem bir 
marka ve Swatch Group’un bir parçası olabildiği için 
çok şanslı. Markamızın harika bir şekilde gelişmesini 
sağladılar.
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What’s hidden in the DNA of the Longines brand?
Our brand has three respected values in its history, 
namely elegance, tradition and performance. Since 
the beginning, those elements are mirrored in our 
collections and present in all our activities. Our 
marketing strategies fully correspond to these ideals.  

What is the ladies’ preference when it comes to 
Longines?
This year, we launched a brand new Longines 
DolceVita, giving a new youth to one of our biggest 
global successes. But our female customers are 
spoilt for choice with many collections dedicated to 
them: the Longines Mini, our smallest watch with a 
16mm diameter; the Longines Equestrian Collection, 
with shapes and materials inspired by the equestrian 
world, the Longines Symphonette, an oval-shaped 
refined watch; and of course La Grande Classique de 
Longines.

What does Turkish market mean for Longines? 
Turkey is one of our oldest markets. We sold our first 
watch here in Turkey in 1879: it was a silver Lepine 
pocket watch. Today, Turkey is a big market with 
considerable potential, especially since the economy 
is growing fast there. 

Longines’ın DNA’sını oluşturan unsurlar nelerdir?
Markamızın tarihi boyunca önemsediği üç değer var: 
zarafet, gelenek ve performans. Bu unsurlar markanın 
kuruluşundan bu yana koleksiyonlarımızda ve tüm 
etkinliklerimizde kendine yer buluyor. Pazarlama 
stratejilerimiz de tamamen bu prensipler üzerinden 
oluşturuluyor.

Söz konusu Longines olduğunda kadınlar daha çok 
hangi modelleri  tercih ediyor?
Bu yıl Longines DolceVita adında yepyeni bir koleksiyon 
çıkardık; küresel başarılarımıza yeni bir halka daha 
eklendi. Bunun yanı sıra kadın müşterilerimizi çeşitli 
koleksiyonlarımızla şımartıyoruz: 16 milimetrelik kasa 
çapıyla en ufak saatimiz olan Longines Mini, binicilik 
dünyasından esinlenilen şekil ve malzemelerle üretilmiş 
Longines Equestrian Collection, oval biçimli ve son derece 
zarif bir model olan Longines Symphonette ve tabii ki La 
Grande Classique de Longines.

Türkiye pazarının Longines için önemi nedir?
Türkiye en eski pazarlarımızdan biri; buradaki ilk saatimizi 
1879’da sattık. Gümüş bir Lepine cep saatiydi. Bugün 
Türkiye hatırı sayılır bir potansiyele sahip büyük bir pazar. 
Bunun en büyük sebeplerinden biri de ekonomisinin hızla 
büyüyor olması.

Longines dünya çapında birçok at yarışı etkinliğine 
sponsor oluyor. Bu sporun Longines için önemi nedir? 
Longines’ın spora olan ilgisinden bahsedebilir misiniz?
Longines’ın binicilik tutkusu, at sırtında binici figürünün 
işlendiği bir modeli ürettiği 1878 yılına dayanıyor. Yıllar 
içerisinde de biniciliğin yanı sıra Alp kayağı, jimnastik, 
okçuluk ve French Open Roland Garros Tenis Turnuvası 
gibi etkinliklerle iş birliği yaparak saatçilik alanındaki 
uzmanlığını geliştirdi, tecrübe kazandı. Markanın stratejisi; 
bu spor dallarının ürünlerimizin esas özellikleriyle 
de uyumlu olan estetik duruşunu ve insanî yönlerini 
vurgulamak oldu.

Marka elçileriniz olarak seçilen ünlüler arasında 
Simon Baker, Kate Winslet, Stefanie Graf ve Mikaela 
Shiffrin yer alıyor. Bu isimleri seçerken kriterleriniz 
nelerdi?
Tüm Zarafet Elçilerimiz’i dikkatle seçiyoruz. Marka 
kimliğimizin ve imajımızın dünya çapındaki temsilcisi 
oluyorlar, bu nedenle “Zarafet bir duruştur” sloganımıza 
uygun olmalılar. Hakiki ve değerli zarafet içten gelir ve bu 
isimlerin de hareketleriyle bu zarafeti yansıtması gerekir. 
Zarafet Elçileri ailemizle güçlü ve uzun süreli bir iş birliği 
kurmak bizim için çok önemli.
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Longines sponsors horse racing events all over 
the world. What is the importance of this sport for 
Longines? Can you talk about Longines’ interest in 
sports? 
Longines’ passion for equestrian sport dates back 
to 1878, when it produced a chronograph engraved 
with a jockey and his mount. Over the years, Longines 
developed its expertise and wide knowledge in the 
field of timekeeping partnering with alpine skiing, 
gymnastics, archery and the French Open Roland 
Garros Tennis Tournament alongside equestrian 
sports. The strategy of the brand has been to stress 
these sports’ aesthetic and human qualities as they fit 
with our products’ essential qualities.

Simon Baker, Kate Winslet, Stefanie Graf and Mikaela 
Shiffrin are some of the names who serve as your 
brand ambassadors. What do you consider when 
choosing these people? 
All our Ambassadors of Elegance are chosen carefully; 
they have to embody our identity, our image around 
the world, so they have to live up to our motto 
“Elegance is an attitude”. The true and precious 
elegance comes from within and their actions have 
to reflect this elegance of the heart. It is important to 
us to build a strong and lasting collaboration with our 
family of Ambassadors of Elegance.
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How do you now spend time apart from work? What 
kind of hobbies you developed over the years? 
In the past, I used to serve in the Swiss Army as an 
officer and did a lot of sports, such as marathon, 
skiing and biathlon. Today – according to the time 
available from business – I study politics, history – 
especially World War II and regional history – and of 
course, I enjoy being with my family. I also travel a lot 
for my job in order to work close to the people in our 
markets. I have had 25 passports! But there is nothing 
I appreciate more than spending my free time in my 
farmhouse in the Jura countryside.

Iş dışında nasıl vakit geçiriyorsunuz? Yıllar 
içerisinde ne gibi hobiler edindiniz?
Eskiden İsviçre ordusunda görevliydim, bu nedenle 
maraton, kayak ve biatlon gibi spor aktiviteleriyle 
yakından ilgiliydim. Artık işten kalan zamanımda 
siyasetle ilgileniyor, tarih kitapları okuyorum. II. 
Dünya Savaşı ve yerel tarihle çok ilgiliyim. Ailemle 
vakit geçirmeyi çok seviyorum. Pazarlarımızdaki 
insanlarla görüşmek için işim gereği çok fazla seyahat 
ediyorum; 25 pasaport eskittim! Ama en sevdiğim şey 
Jura kırsalındaki çiftliğimde vakit geçirmek.




