
 

Chic Outlet Shopping® apresenta Chic Guide to Europe 2012 

Uma campanha de mídia exclusiva em associação com a Condé Nast 

LONDRES, de junho de 2012 /PRNewswire/ -- O Chic Outlet Shopping® lançou o Chic 
Guide to Europe 2012 - uma campanha de mídia inovadora em associação com as 
publicações Condé Nast e apoiada por uma coleção de curtas com a presença de 
estrelas de nomes internacionais, cada um deles filmados no local no Chic Outlet 
Shopping® Villages. 

Para visualizar o News Release de Multimídia, clique em:  

http://www.multivu.com/mnr/56545-valueretail-chic-outlet-shopping 

O Chic Guide to Europe 2012 representa uma aliança de sete anos entre a principal 
editora do mundo e o Chic Outlet Shopping®. O guia mais internacional já existente, com 
embaixadores que estrelam na campanha representam o Brasil, Alemanha, EUA, Reino 
Unido, China e Rússia. Matthew Williamson (Vanity Fair Reino Unido, Condé Nast 
Traveller Reino Unido), Olivia Palermo (Vanity Fair EUA), Karolína Kurková (Vogue 
Rússia), Beatrix Ong (Vogue China), Helena Christensen (Vogue Alemanha) e Déborah 
Bloch e Júlia Bloch Anquier (Vogue Brasil).  

A campanha impressa será realizada nos títulos do portfólio internacional da Condé Nast 
com entrevistas com os embaixadores revelando usas principais tendências da moda 
primavera/verão e informação pessoal sobre os nove Chic Outlet Shopping® Villages; a 
campanha atingirá um público-alvo de 1,4 milhões de pessoas. Por outro lado, a 
campanha digital nos websites correspondentes da Condé Nast irá atingir um público-alvo 
extra de mais de 6,6 milhões com  vídeos pre-roll e alcance de mídia social. 

"A Condé Nast está empolgadíssima de ser a plataforma global do Value Retail - o Chic 
Guide to Europe já circula há sete anos nos títulos do portfólio da Condé Nast em todo o 
mundo. Os nossos leitores em qualquer lugar têm um apetite semelhante por luxo e moda, 
por isso este projeto continua a repercutir em todos os mercados". 

Jason Bell, Dirigente da Internacional - Condé Nast Publishing 

Produzido in-house, a campanha foi filmada no local em seis das nove Villages e, alinhado 
com o toque internacional da campanha, embaixadores multilíngues apresentam os filmes 
do Village em inglês e também em chinês (Beatrix Ong), russo (Karolína Kurková), 
português brasileiro (Déborah Bloch e Júlia Bloch Anquier) e alemão (Helena Christensen).  

O Chic Guide to Europe 2012 também pode ser visualizado no ChicOutletShopping.com 
com subtítulos em 14 idiomas - inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, flamengo, 
russo, chinês, português, coreano, turco, japonês, catalão e árabe. 

Sobre o Chic Outlet Shopping®  

O Chic Outlet Shopping® é a coleção de outlets de luxo Villages do Value Retail, a única 
empresa especializada exclusivamente no desenvolvimento e operação de outlets de 
shopping villages. Local de mais de 900 butiques, as nove Villages oferecem coleções 
autênticas da estação anterior das principais marcas de moda e estilo de vida de luxo 
trazendo uma economia de até 60% e algumas vezes até mais sobre o preço sugerido de 
varejo durante todo o ano. De fácil acesso de algumas das cidades de destino favoritas da 



Europa e da China - Londres, Dublin, Paris, Madri, Barcelona, Milão, Bolonha, Bruxelas, 
Antuérpia, Colônia, Frankfurt, Munique e, em 2013, Xangai - Villages passou a ser 
sinônimo de alta moda, serviço e hospitalidade superiores, um calendário dos eventos 
celebrados e um valor excepcional para o dinheiro. Localizados nas regiões de renome 
culturais e históricos, os Villages passaram a ser destinos turísticos internacionais por si 
próprios. O novo empreendimento do Value Retail a levar o seu distinto Chic Outlet 
Shopping® Villages para a China terá primeiro o Village - Suzhou Village™, localizado na 
histórica Suzhou, a 50 milhas a oeste de Xangai - inaugurado no outono de 2013. Como 
com outros membros da Coleção, o Suzhou Village™ será definido pelas suas ofertas de 
marcas internacionais de moda e de estilo de vida de luxo, juntamente com um nível 
excepcional de serviço. 

CONTATO: Sarah Bartlett, Dirigente de PR e Relações Públicas, Chic Outlet Shopping, 
pressoffice@chicoutletshopping.com, +44(0)7876-591126  

 


