
 

Todos os caminhos levam ao Denim neste outono 

As Vilas (The Villages) da Chic Outlet Shopping(R) celebram o elemento básico da moda 
com o lançamento do "Destination Denim" (Destino: Denim) 

LONDRES, de setembro de 2012 /PRNewswire/ -- O efeito do jeans verdadeiramente 
elegante é instantâneo – ele o leva a qualquer lugar. E rapidamente. Usado de forma tão 
ousada quanto lhe apetecer, com uma atitude para combinar, ele é a invenção 
revolucionária sobre a qual a moda gira. Sacudindo e agitando toda a moda, estação e 
tendência, celebramos o líder rebelde dos vestuários. 

Para ver o press release em multimídia, por favor, clique em: 

http://www.multivu.com/mnr/56604-chic-outlet-shopping-launch-of-destination-denim  

O poderoso denim é a base de cada linha irregular que o lado transado da moda segue e, 
neste outono, a Coleção de nove Vilas na órbita das cidades mais elegantes da Europa 
apresentam o "Destination Denim". 

A missão é vestir os compradores ousados com o denim cobiçado e isso começa mesmo 
antes de você chegar lá. O filme "Destination Denim", sedutor e inspirado em Kerouac, 
permite a você escolher seu próprio destino, embarcando assim na jornada que o leva a 
sua verdadeira identidade com o denim. Você é um anjo chique (Chic Angel), rebelde e 
vulcânico em calças apertadas e destratadas da G-Star Raw? Ou você é um dândi do 
denim (Denim Dandy), carismático e sedutor em clássicos sofisticados da 7 For All 
Mankind? Nesse vídeo, como na vida, você escolhe seu próprio destino. 

Se você estiver passando o fim de semana olhando as pessoas em Barcelona e Madri, 
preste atenção nas "gatas" pilotando Harley Davidsons pelos clubes e pontos turísticos da 
cidade, convidando os visitantes a ir à La Roca Village e à Las Rozas Village, para se 
satisfazer com descontos de 15% em todos os produtos feitos de denim e ter a 
oportunidade de ganhar uma viagem terrestre de cinco dias ao longo do paraíso dos 
motoqueiros, a "Route 66" (Rota 66). 

A Bicester Village -- a uma hora de Londres -- vai promover uma clínica do denim (Denim 
Clinic), identificando todos os "mal-estares" da moda e tratando-os com expertise em 
estilização. 

Na Ingolstadt Village, em Munique, e na Wertheim Village, em Frankfurt, as coisas ficam 
sérias quando a polícia do denim (Denim Police) está em patrulha. As Vilas também vão 
convidar os visitantes a personalizar suas peças em denim e lhes dar dicas para melhorá-
las. 

Os estilistas e blogueiros na Fidenza Village, nas cercanias de Milão, vão revelar como os 
profissionais fazem o denim, contra um cenário de instalações vistosas, desenvolvido por 
alguns dos artistas contemporâneos mais inspirados da Itália. Além disso, com descontos 
adicionais de 15% em butiques participantes, não há desculpas para não colocar suas 
recomendações em ação. 

Na encruzilhada da Alemanha, Bélgica e Holanda, a Maasmechelen Village está abrindo a 
sua garagem do denim (Denim Garage), para exibir sua extensa coleção das principais 



marcas de peças em denim. A personalização é essencial com os estilistas à mão, para 
tornar uma aparência simples em trajes transados e glamorosos. 

Dentro de uma seleção das Vilas, os flancos reluzentes da Harley Davidsons estarão 
expostos, para lembrar aos compradores que o denim será sempre descolado, intemporal 
e um pouco perigoso. E com as marcas internacionais mais influentes, disponíveis com 
descontos de até 60%, sem mencionar os pontos duplos nos programas de viajantes 
frequentes (frequent flyers) da Etihad Airways e Cathay Pacific, além de milhagens 
multiplicadas por até cinco vezes para os membros do programa de viajantes frequentes 
da Lufthansa Miles & More, por toda a duração do "Destination Denim", os céus, os mares, 
as estradas e o mundo são todos seus para desfrutar. É hora de acelerar as coisas... 

Sobre a Chic Outlet Shopping(R) 

A Chic Outlet Shopping(R) é a Coleção de Vilas, os pontos de venda de luxo da Value 
Retail, a única empresa que se especializa exclusivamente no desenvolvimento e 
operação de Vilas de shopping em pontos de venda de luxo. As Vilas oferecem coleções 
autênticas das estações anteriores das principais marcas de moda e estilo de vida 
luxuosos, com descontos de até 60% e, algumas vezes, mais do que isso, sobre o preço 
de varejo recomendado, durante todo o ano. Fáceis de serem encontradas em algumas 
cidades que são portões de entrada favoritos da Europa e da China – Londres, Dublin, 
Paris, Madri, Barcelona, Milão, Bolonha, Bruxelas, Antuérpia, Colônia, Frankfurt, Munique 
e, em breve, Suzhou e Xangai -- as Vilas são sinônimo de alta moda, serviço superior e 
hospitalidade, um calendário de eventos célebres e valor excepcional pelo dinheiro. 
Localizadas em regiões de valor cultural e renome histórico, as Vilas se tornaram um 
destino internacional de turistas, por seus próprios méritos. O novo empreendimento da 
Value Retail para levar as distintivas Chic Outlet Shopping(R) Villages para a China terá a 
sua primeira Vila -- a Suzhou Village(TM) -- localizada na histórica Suzhou, a 50 milhas a 
oeste de Xangai. Como acontece com as demais afiliadas da Coleção, a Suzhou 
Village(TM) será definida por sua oferta de marcas internacionais da moda e de estilo de 
vida luxuosos, junto com um nível de serviço excepcional. 

Chic Outlet Shopping(R) é uma marca registrada da Value Retail PLC 

CONTATO: Para mais informações, por favor, contate Sarah Bartlett, 
pressoffice@chicoutletshopping.com, +44(0)7876-591126 

 


