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Casio en A$AP Ferg introduceren nieuwe G-
SHOCK

Amstelveen, 3 december 2018 – Na dit jaar al verschillende bijzondere

samenwerkingsmodellen te hebben gelanceerd, komt G-SHOCK opnieuw met een opvallend

model. Het merk introduceert de GA-110FRG, ontworpen in samenwerking met rapper A$AP

Ferg, bekend van het in Harlem, New York gevestigde hiphop-collectief A$AP Mob.

⏲



De nieuwe GA-110FRG heeft een semi-transparante behuizing en band en het display is

voorzien van kleurrijke accenten. Het blauw, rood en geel geven het horloge zowel een chique

als casual uitstraling. Daarnaast zijn de achterkant van de kast en de passant bedrukt met het

Ferg-logo, voor een coole, streetwise look.

Het chique aspect van de GA-110FRG wordt doorgetrokken in de helderrode verpakking met

gele binnenkant, geïnspireerd op een sieradendoosje. 

Prijs en verkrijgbaarheid

De GA-110FRG is verkrijgbaar voor een adviesprijs van € 149,-- euro. Het horloge is te koop bij

geselecteerde CASIO-verkooppunten en via de online shop van Casio.  

Over A$AP Ferg

A$AP Ferg is al jaren groot G-SHOCK-fan en trad vorig jaar op tijdens de G-SHOCK 35th

Anniversary Celebration in New York. De rapper is de laatste vijf jaar uitgegroeid tot een erg

populaire artiest: sinds hij naar de top van de hiphop-wereld steeg met A$AP Mob heeft hij twee

solo-albums uitgebracht die een artiest tonen die niet bang is om met zijn kunsten nieuwe

wegen in te slaan. Zijn meest recente album, Still Striving, die uitkwam in augustus 2017, was

daarop geen uitzondering. Zijn nieuwe single ‘Plain Jane’, afkomstig van Still Thriving, ontving

in de Verenigde Staten dubbel platina, waardoor de rapper ook bij het brede publiek bekend

werd.

Over G-SHOCK
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OVER CASIO

Over Casio Benelux B.V.
Casio Benelux B.V. is een dochteronderneming van Casio Computer Co., Ltd. Het hoofdkantoor voor de Benelux

Ontstaan vanuit de missie van Mr. Ibe om een onverwoestbaar horloge te creëren, deed G-

SHOCK de wereld versteld staan met een concept voor toughness dat de traditionele horloge-

ontwerpen ver achter zich laat. De technologisch geavanceerde horloges zijn bestand tegen

zwaartekracht, vrieskou, hoge waterdruk en magnetische velden, en zijn dankzij hun toughness

gebouwd om voor altijd mee te gaan.

Sinds zijn oprichting in 1983 heeft G-SHOCK meer dan 100 miljoen horloges verkocht in meer

dan honderd landen wereldwijd.

Over Casio Benelux B.V.

Casio Benelux B.V. is een dochteronderneming van Casio Computer Co., Ltd. Het hoofdkantoor

voor de Benelux is gevestigd in Amstelveen. Het wereldwijde hoofdkantoor van Casio is

gevestigd in Tokio (Japan). Casio is een van de toonaangevende producten van

consumentenelektronica en bedrijfsapparatuur. De onderneming is opgericht in 1957. Casio

streeft zijn motto Creativity and Contribution na door innovatieve en tot de verbeelding

sprekende producten te introduceren. Voor meer informatie: www.casio.nl.

###

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Specificaties en hoge resolutie beeldmateriaal zijn te vinden in de newsroom. Voor meer

informatie over G-SHOCK: www.g-shock.nl. 

 

Voor vragen over de collectie, interviewaanvragen en/of uitleen van horloges, neem contact met

ons op.

 

Mediacontact:

LVTPR

+31 (0) 30 65 65 070

casiogshock@lvtpr.com 
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