
 
 

  مہم جاری کر دی' دی آرٹ آف دی ڈيٹيل'وليجز نے ) ر(شيک آؤٹ ليٹ شاپنگ 
  --/پی آرنيوزوائر/ء2012 اپريل 18لندن، 

لوازمات بڑی جادوئی چيز ہوتی ہيں۔ لوازمات وه چيزيں ہيں جو ہم اپنے مزاج کو حقيقت کا روپ 
ل جانے والے دينے کے ليے استعمال کرتے ہيں۔ موثر شخصی انداز ہر  نئے موسم ميں بد

رحجانات کے باعثشاذ و نادر ہی تکميل کے مرحلےکو پہنچتا ہے۔کيا چيز  گزشتہ سال کے 
بہترين لباس کو اس موسم کے راکنگ پارٹی فراک ميں تبديل کر ديتی ہے؟ ايک ہيل۔ ايک گرفت۔ 
 اور کچھ تخيل۔ کپڑے بہت زبردست ہوتے ہيں ليکن يہ لوازمات ہوتے ہيں جو آپ کی دلچسپی کو

  برقرار رکھتے ہيں۔ اور دلچسپ بھی۔ 
  : ملٹی ميڈيا نيوز ريليز ديکھنے کے ليے کلک کيجيے

valueretail-53741/mnr/com.multivu.www://http  
اروں کو وليجز نے ذہين خريد) ر(اس موسم بہار ميں کليکشن آف شيک آؤٹ ليٹ شاپنگ 

مہم جاری کی ہے تاکہ ايسی لوازمات کے پرتعيش انتخاب ' دی آرٹ آف ڈٹيل'کھينچنے کے ليے 
 فيصد بچت کے 60کو دريافت کيا جا سکے جو الزمی ہونی چاہئيں، اور وه بھی خورده قيمت پر 

ساتھ۔ معروف بين االقوامی ڈيزائنرز سے لے کر خصوصی يورپی کليکشنز  تک، ہر وليج ميں 
 پرتعيش آؤٹ ليٹ بوتيکس قيمتوں ميں کمی پيش کريں گے جو مہمانوں کو غير 140سے  60

متوقع حد تک حيران کرديں گے؛ صر ايک دوره آپ کے کپڑوں کی الماری کو بدل کر رکھ 
  سکتا ہے۔ 

آپ کو وه پرکشش بھڑکيلے اور شربتی رنگ کے بيلٹ ياد ہيں جو کسی بھی کفتان کو حيرت زده 
سی جلی جيوميٹرک زيور کے بارے ميں کيا خيال ہے جو کسی کو حيرت زده کر سکتے ہيں؟ ک

کرنے کے ليے شوخ لباس پر پہنے جائيں؟ حقيقتا آپ نے بے رحم نظر آنے والے جوتوں کو 
دريافت کر ليا ہے جو کسی بھی آفتابی لباس کو کاک ٹيل لباس ميں تبديل کرتے ہيں؟ اور موسم 

سی بھی روشن دن سے شام کے کلچ کی تبديل ہونے والی کے کليدی رحجانات ميں سے ايک ک
  کشش کے سامنے کوئی کب تک برداشت کر سکتا ہے؟ 

 16وليجز ) ر(مہم کے حصے کے طور پر نو شيک آؤٹ ليٹ شاپنگ ' دی آرٹ آف دی ڈٹيل'
 مئی تک ميڈرڈ کے قريب الس روزاس وليج کے ساتھ مختلف پروموشنز اور 13اپريل سے 

فلم کا افتتاح کرنے والی ' دی آرٹ آف ڈٹيل'بانی کرے گا جس ميں سب سے اہم تقريبات کی ميز
ايک وی آئی پی تقريب اور بين االقوامی اسٹائل آئيکون جيری ہال کی ميزبانی ميں ايک کيٹ واک 

  شو ہيں۔ 
مہم کا ساتھ دينے پر خوشی ہے۔ لوازمات بہت جذباتی نوعيت کے ' دی آرٹ آف ڈٹيل'مجھے ”

لوازمات ميں آپ کی ہر پسند کے پيچھے ہميشہ ايک کہانی ہوتی ہے اور بسا اوقات يہ ہوتے ہيں۔ 
وليجز کا ) ر(آپ کی سب سے قيمتی چيز بن جائيں گے۔ ميری نظريں شيک آؤٹ ليٹ شاپنگ 
  " دوره کرنے اور اپنے ليے چند شاندار لوازمات دريافت کرنے پر مرکوز ہيں۔

  جيری ہال
جن کے ذريعے ہم اپنی فيشن زندگيوں کی عبارت ميں وقف لگاتے لوازمات دراصل گرامر ہيں 



وليجز ميں سے کسی ) ر(ہيں۔ يہ بہت دلچسپ اور متنوع ہونے چاہئيں اور شيک آؤٹ ليٹ شاپن 
  ايک کا دوره اسے دلچسپ اور اطمينان بخش بنا سکتا ہے۔ 

مات ميں ايک جيتنے کا فرال، کوچ، مل بيری اور بيلی سميت اپنے پسنديده بينڈز کی شاندار لواز
 مئی 13 اپريل سے 16 پر aotd/com.ChicOutletShopping.www://httpموقع حاصل کرنے کے ليے 

  ء کے درميان آرٹ آف دی ڈٹيل فلم ديکھئے۔ 2012
  کے بارے ميں ) ر(شيک آؤٹ ليٹ شاپنگ 
ويليو ريٹيل کے پرتعيش آؤٹ ليٹ وليجز کا مجموعہ ہے، جو پرتعيش ) ر(شيک آؤٹ ليٹ شاپنگ 

 سے 900آؤٹ ليٹ شاپنگ وليجز کی تياری اور چالنے واال واحد خصوصی اداره ہے۔ اس وقت 
زائد بوتيکس کے گھر، نو وليجز معروف پرتعيش فيشن اور طرز زندگی کے برانڈز کی گزشتہ 

 فيصد تک بچت کے 60 اور وه بھی حقيقی قيسمت پر سيزن کی حقيقی کليکشن پيش کرتے ہيں
ساتھ اور کبھی کبھار اس سے بھی زياده ميں۔ يورپ کے چند اور چين کے پسنديده داخلے کے 

 لندن، ڈبلن، پيرس، ميڈرڈ، بارسلونا، ميالن، بلونا، برسلز، اينٹورپ، کولون، فرينکفرٹ، –شہروں 
ائی ميں وليجز اعلی فيشن، بہترين خدمت و مہمان  کی آسان رس-ء ميں شنگھائی 2013ميونخ اور 

نوازی، جشن کی تقريبات کے کلينڈر، اور پيسوں کی غير معمولی بچت کا دوسرا نام ہيں۔ ثقافتی 
و تاريخی معروف خطوں ميں واقع وليجز اپنی بساط ميں بين االقوامی سياحتی مقام بن گئے ہيں۔ 

وليجز کو چين ميں النے کا  نيا ) ر(اپنگ ويليو ريٹيل کا اپنے مخصوص شيک آؤٹ ليٹ ش
، ديکھے گا جو شنگھائی )ٹ م( شوچو وليج –ء کے موسم خزاں ميں اپنا پہال وليج 2013منصوبہ 

 ميل مغرب ميں تاريخی عالقے شوچو ميں واقع ہوگا۔ کليکشن کے ديگر اراکين کے ساتھ 50سے 
دگی کے برانڈز کے ساتھ خدمت کی بين االقوامی پرتعيش فيشن اور طرز زن) ٹ م(شوچو وليج 

  غير معمولی سطح پيش کر کے اپنی شناخت قائم کرے گا۔ 
  ويليو ريٹيل پی ايل سی: ذريعہ
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