
 

   ہے اکرت شيپ ء2012 ورپي ٹو ڈيگائ کيش) ر (شاپنگ ٹيل آؤٹ کيش

  --/وزوائريآرن یپ/ء2012 جون  لندن،

  مہم یاب,غ یخصوص سے تعاون کے ناسٹ کونڈے-

 یپبل ناسٹ کونڈے جو – ايد کر اجرا کا ء2012 ورپي ٹو ڈيگائ کيش نے) ر (شاپنگ ٹيل آؤٹ کيش
 مختصر حامل یک ناموں یا9قوام نيب معروف اور ہے مہم یاب,غ ديجد کيا سے تعاون کے شنزيک

 شاپنگ ٹيل آؤٹ کيش یبند فلم یک کيا ہر سے ںيم جن ، ہے یگئ یبنائ سے مدد یک کشنيکل یک فلموں

   ۔ہے یگئ یک ںيم جزيول) ر(

  : ےيجيک کلک ےيل کے کھنےيد زيلير وزين ايڈيم یملٹ
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 انيدرم کے) ر (شاپنگ ٹيل آؤٹ کيش اور ہاؤس پبلشنگ عروفم کے ايدن ء2012 ورپي ٹو ڈيگائ کيش

 ل،يبراز ستارے موجود ںيم مہم ڈيگائ نيتر موثر یک تک اب ۔ہے یکرت ینمائندگ یک اتحاد سالہ-سات

 ہ،يبرطان ئريف ینٹيو (سن ميول ويتھيم ۔ںيہ کرتے ینمائندگ یک روس اور نيچ ہ،يکہ،برطانيامر ،یجرمن

 ،)روس ووگ (کرکووا نايروليک ،)کہيامر ئريف ینٹيو (پالرمو ايوياول) ہيانبرط ولريٹر ناسٹ کونڈے
 نکوئريا بلوش ايجول اور بلوش بورايڈ اور) یجرمن ووگ (نسنيکرسٹ نايہل ،)نيچ ووگ (اونگ ٹرکسيب

   ۔)ليبراز ووگ(

 وزيروانٹ کے وںريسف اور یہوگ شيپ ںيم ويفول پورٹ یا9قوام نيب کے جرائد ناسٹ کونڈے مہم پرنٹ

 جزيول) ر (شاپنگ ٹيل آؤٹ کيش 9 اور رحجانات شنيف کے ناُ  ےيل کے گرما/بہار ،یکرےگ شيپ کو

 ۔یگ پہنچے تک افراد نيمل 1.4 ںيم بھر ايدن مہم ؛یگ کرے انکشاف کا رائے یذات یک ناُ  ںيم بارے کے
 ايڈيم سوشل اور زرول-یپر ويوڈ جو یہوگ شيپ پر سائٹ بيو ناسٹ کونڈے متعلقہ مہم ٹليجيڈ طرح یاس

   ۔یگ پہنچے تک افراد ديمز زائد سے نيمل 6.6 عےيذر کے چير آؤٹ

 اپنے اب ورپي ٹو ڈيگائ کيش – ہے خوش پر بننے فارم ٹيپل یعالم ےيل کے ليٹير ويليو ناسٹ کونڈے"

 ہمارے ۔ہے یرکھت مطابقت سے ويفول پورٹ کے ناسٹ کونڈے ںيم بھر ايدن اور ہے ںيم سال ںيساتو

 کا جس ں،يہ رکھتے رغبت کساںي جانب یک شنيف اور عشرت و شيع ہوں، یبھ جہاں چاہے نيقارئ

  "۔یگ دے یسنائ ںيم ٹوںيمارک تمام مستقل گونج یک منصوبے ہے مطلب

   پبلشنگ ناسٹ کونڈے– شنليانٹرن سربراه ل،يب سنيج



 ،یگئ یفلمائ ںيم ہاتيد چھ سے ںيم نو کر رکھ نظر شيپ کو ذائقے یا9قوام نيب مہم یگئ یک اريت خود
 نايروليک (یروس ،)اونگ ٹرکسيب (ینيچ بلکہ یزيانگر صرف نہ نے روںيسف کے زبانوں مختلف

 ںيم) نسنيکرسٹ نايہل (جرمن اور) نکوئريا بلوش ايجول اور بلوش بورايڈ (یزيپرتگ یک ليبراز ،)کرکووا
   ۔ايکروا تعارف کا ہاتيد

 مش،يفل جرمن، ،یاطالو ،یہسپانو ،یسيفرانس ،یزيانگر – زبانوں 14  ء2012 ورپي ٹو ڈيگائ کيش

  ساتھ کے ٹائٹلز سب ںيم  یعرب اور یطلونيق ،یجاپان ترک، ،یائيکور ،یزيپرتگ ،ینيچ ،یروس
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  ںيم بارے کے) ر (شپنگ ٹيل آؤٹ کيش

 مہارت یخصوص ںيم چ,نے اور یاريت یک جزيول شاپنگ ٹيل آؤٹ شيپرتع) ر (شپنگ ٹيل آؤٹ کيش

 وقت اس ۔ہے مجموعہ کا جزيول ٹيل آؤٹ شيپرتع سے جانب یک ليٹير ويليو ادارے واحد والے رکھنے

 گزشتہ یک برانڈز اسٹائل 9ئف اور شنيف یلگژر معروف ہاتيد نو گھر کے کسيبوت زائد سے 900

 ساتھ، کے تيرعا ادهيز یبھ سے اس تو کبھار یکبھ اور ،تک صديف 60 کو کشنزيکل یاصل یک زنزيس

 ڈبلن، لندن، –شہروں یمرکز چند کے نيچ اور ورپي ۔ںيہ کرتے فروخت پر متيق کرده زيتجو بھر سال

 ںيم ء2013اور ونخ،يم نکفرٹ،يفر کولون، نٹورپ،يا برسلز، بولونا، ,ن،يم بارسلونا، ڈرڈ،يم رس،يپ
 ،ینواز مہمان اور سروس نيتر یٰ اعل شن،يف نيبہتر جزيول ہي ساتھ کے یرسائ آسان ںيم  -یئشنگھا
 شہرت یخيتار اور یثقافت ۔ںيہ نام دوسرا کا بچت یمعمول ريغ یک سےيپ اور ميتقو یک باتيتقر مشہور

 اين کا ليٹير ويليو ۔ںيہ مقام یاحتيس یا9قوام نيب خود ںيم نہاد یاپن جزيول واقع ںيم خطوں والے رکھنے
 - گاؤں پہ, اپنا جو ہے 9نا ںيم نيچ کو جزيول) ر (شاپنگ ٹيل آؤٹ کيش مخصوص اپنے منصوبہ

 اور – ہے واقع ںيم شوچو یخيتار ںيم مغرب ليم 50 سے یشنگھائ جو گا، کھےيد ،)م ٹ (جيول شوچو

 نيب) م ٹ (جيول شوچو ساتھ کے نياراک گريد کے کشنيکل ۔ہوگا شروع ںيم خزاں موسم کے ء2013
 شيپ سطح مثال بے یک سروس ساتھ کے کرنے شيپ برانڈز اسٹائل 9ئف اور شنيف یلگژر یا9قوام
   ۔گا کرے

  

  ليٹير ويليو: عہيذر
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