
 

 
 

Fidenza Village e Vogue Italia inauguram Vogue Talents 2012 no Palazzo 
Morando, Milão - 20 de setembro de 2012 

LONDRES, de setembro de 2012 /PRNewswire/ -- Fidenza Village, parte da 
Coleção de Chic Outlet Shopping® Villages, e Vogue Italia celebraram nesta noite a 
inauguração no Palazzo Morando do concurso Who is on Next 2012? para novos 
designers emergentes, bem como sua continuada parceria com Vogue Talents em 
uma exposição que destaca uma seleção de roupas, joias e acessórios desses 
talentos. 

Para visualizar o News Release de Multimídia, clique em: 

http://www.multivu.com/mnr/56607-fidenza-village-and-vogue-italia  

Em homenagem à semana da moda de Milão, o Fidenza Village participa com 
orgulho pelo terceiro ano em seguida na parceria do Vogue Talents com o Palazzo 
Morando da pré-estreia para o público, aberta na sexta-feira 21 de setembro até a 
segunda-feira, 24 de setembro. Esta importante e contínua colaboração entre a 
Vogue Italia e o Fidenza Village baseia-se em uma paixão em comum e dedica 
programas de apoio para os talentos criativos emergentes. Junto com Franca 
Sozzani da Vogue Italia, o Fidenza Village empenha-se em investir na moda do 
amanhã, dando apoio aos talentos emergentes e garantindo um legado empolgante 
para o futuro da criatividade e da moda. Nesse local acontece também o oitavo ano 
de envolvimento da Vogue no programa italiano Who is on Next? que busca novos 
talentos nacionais na moda prêt-à-porter e no setor de acessórios. 

Os designers internacionais emergentes selecionados por Vogue Talents, graças à 
colaboração com o Fidenza Village, ganharão visibilidade e terão oportunidade de 
conhecer os profissionais da área, bem com o público em geral e os amantes da 
moda ansiosos por descobrir novas tendências. 

A exposição das coleções dos novos designers selecionados, no Palazzo Morando, 
irá mostrar como suas influências e estilos procedem de todas as partes do mundo. 
Destacam-se dentre os designers os talentos italianos Ely.B. por Eleonora Bruno; 
10A (Daria Dazzan e Matteo Cibic); Comeforbreakfast (Francesco Alagna e Antonio 
Romani); LedaOtto (Simona Cassai e Marta Saletti); e  Halaby (o designer libanês 
Gilbert Halaby, estabelecido em Roma) e também Anne Sofie Madsen da 
Dinamarca; Dion Lee da Austrália; Thomas Tait do Canadá; Kisa Folawiyo da 
Nigéria com o 'Jewel' por Lisa; Adèle Dejak do Quênia; e Zaishi Wang da China com 
a marca Vega Zaishi Wang. 



O elo entre a Vogue Talents e o Fidenza Village trará o lançamento de uma nova 
butique no Village no segundo semestre de 2013, a The Talent Store at Fidenza 
Village – um microcosmo criativo que apoia a nova geração de designers da moda. 

A colaboração entre o Fidenza Village e Vogue Italia para o Vogue Talents 
demonstra o interesse que têm em comum pelo novo talento da moda, pois a paixão 
e o desejo de explorar novas formas de viver a moda estão no DNA do Fidenza 
Village. 

Sobre o Fidenza Village 

O Fidenza Village é um dos Chic Outlet Shopping® Villages do Value Retail, 
localizado a apenas 60 minutos de Milão e de Bolonha, dando à Itália uma 
experiência de compras em lojas outlet de luxo. Com mais de 100 butiques outlet 
com moda e luxo para o lar, o Fidenza Village oferece as coleções autênticas da 
estação anterior de uma seleção exclusiva de marcas italianas e internacionais, com 
economia de até 70% sobre o preço de varejo recomendado, sete dias por semana, 
durante o ano inteiro. Brooks Brothers, Escada, Guess, La Perla e Trussardi Jeans 
são apenas algumas das marcas internacionais presentes, além de butiques de 
designers italianos como Baldinini, Bruno Magli, Furla e Simonetta. Os serviços 
disponíveis no Village incluem o transporte coach diário do Shopping Express™ de 
Milão, um Centro de Informações para Turistas e compras personalizadas. Com 
uma seleção de restaurantes, uma casa de iguarias finas e café, o Village é o 
destino preferido dos visitantes que procuram uma experiência de compras de 
superior qualidade, e um dia agradável fora de casa. Para obter mais informações, 
visite FidenzaVillage.com 
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