
 

Chic Outlet Shopping Villages lança campanha "A Arte do Detalhe" 

Um cinto, uma bolsa, uma pulseira, o pequeno detalhe que une tudo isso 

LONDRES, 18 de abril de 2012 /PRNewswire/ -- Os acessórios são 
mágicos. Acessórios são as ferramentas que usamos para transformar bom 
gosto em presença de fato. O estilo pessoal eficaz tem algumas vezes a 
ver com uma reinvenção completa, estação após estação. O que pode 
transformar o vestido mais badalado do ano passado, no mais bonito desta 
estação? Um salto. Um aperto. E um pouco de imaginação. As roupas são 
uma grande alegria, mas são os acessórios que nos mantêm 
interessadas. E interessantes. 

Para ver o comunicado à imprensa multimídia, por favor, clique em:  
http://www.multivu.com/mnr/53741-valueretail 

Nesta primavera, a coleção da Chic Outlet Shopping® Villages lança a 
campanha "A Arte do Detalhe" para atrair compradores experientes a 
descobrir uma seleção generosa de acessórios importantes, com economia 
de até 60% sobre o preço de venda recomendado. Dos principais designers 
internacionais às coleções dos nichos europeus, entre 60 e 140 boutiques 
de luxo em cada Village oferecem reduções de preços que farão com que 
os visitantes se espantem; uma única visita pode se transformar em um 
guarda-roupa. 

Sabe aqueles cintos incisivos em neon que podem incrementam um 
caftan? Que tal introduzir bijuterias usadas geométricamente ousadas com 
um marcante conjunto de trabalho para causar alvoroço? Por certo você já 
descobriu o choque do detalhe ousado que transforma um vestido de verão 
em um vestido para coquetel? E quem pode resistir aos encantos de 
transformação de um brilhante conjunto branco para o dia todo, uma das 
principais tendências da estação? 

Como parte da campanha "A Arte do Detalhe", as nove Chic Outlet 
Shopping® Villages vão sediar uma série de promoções e eventos de 16 de 
Abril a 13 de Maio, com Las Rozas Village perto de Madri liderando a 
campanha com um evento VIP estreando filme "A Arte do Detalhe" e um 
desfile organizado pelo ícone do estilo internacional Jerry Hall. 

"Estou encantado por apoiar a campanha "A Arte do Detalhe". Os 
acessórios são emocionantes. Há sempre uma história para contar através 
da sua escolha de acessórios e muitas vezes eles se tornam seus bens 
mais preciosos. Estou ansioso para visitar a Chic Outlet Shopping® Villages 
e descobrir um ou dois acessórios elegantes para mim." 

Jerry Hall 

Os acessórios são a gramática com que pontuamos nossas vidas da 
moda. Eles devem ser interessantes e variados e uma visita a uma das 



Chic Outlet Shopping® Villages que os oferecem, pode ser divertida e 
gratificante. 

Para uma chance de ganhar um de uma série de acessórios fabulosos 
das suas marcas favoritas, incluindo FURLA, COACH, MULBERRY e 
BALLY, assista ao filme A Arte do Detalhe em 
www.ChicOutletShopping.com/aotd entre 16 de Abril e 13 de Maio de 
2012. 

Sobre a Chic Outlet Shopping® 

Chic Outlet Shopping® é a coleção de Villages da Value Retail, a única 
empresa a especializar-se exclusivamente no desenvolvimento e operação 
de shopping villages de luxo. Atualmente com mais de 900 boutiques, as 
nove Villages oferecem autênticas coleções das estações anteriores das 
principais modas de luxo e marcas de estilo de vida com economia de até 
60% e às vezes mais, sobre o preço de venda recomendado, durante todo 
o ano. A uma curta distância de algumas das cidades gateways favoritas da 
Europa e da China - Londres, Dublin, Paris, Madrid, Barcelona, Milão, 
Bolonha, Bruxelas, Antuérpia, Colônia, Frankfurt, Munique e, em 2013, 
Xangai - as Villages são sinônimos de alta moda, serviço superior e 
hospitalidade, um calendário de eventos comemorados e um valor 
excepcional para o dinheiro. Localizadas em regiões de renome histórico e 
cultural, as Villages se tornaram destinos turísticos internacionais por direito 
próprio. O novo empreendimento da Value Retail que levará sua distintiva 
Chic Outlet Shopping® Villages até a China verá sua primeira Village, a 
Suzhou Villagea™, localizada na histórica Suzhou, 50 milhas a oeste de 
Xangai, a ser inaugurada no outono de 2013. Tal como acontece com os 
outros membros da coleção, a Suzhou Village™ será definida pela sua 
oferta de moda de luxo internacional e marcas de estilo de vida, juntamente 
com um nível de serviço excepcional. 
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