
 

Chic Outlet Shopping(R) Mengumumkan Peluncuran Tas Jinjing (RED) 

Edisi Terbatas yang Dirancang Bersama dengan Helena Christensen 

sebagai Bagian dari Kampanye (RED) Is The New Black 

 

LONDON, November 2012 (ANTARA/PRNewswire) -- Chic Outlet Shopping(R), Koleksi 

Villages gerai mewah oleh Value Retail, akan bermitra dengan (RED), badan amal global yang 

didirikan untuk memerangi AIDS, dan meluncurkan edisi khusus tas jinjing yang dirancang 

bersama dengan fotografer dan aktivis kemanusiaan Helena Christensen. 

Untuk melihat Siaran Berita Multimedia, silakan klik: http://www.multivu.com/mnr/58641-value-

retail-red-campaign-tote-bag 

Tas eksklusif ini akan menampilkan desain (RED) yang menginspirasi dan foto oleh Helena 

Christensen, yang secara pribadi menghadiri acara peluncuran di Maasmechelen Village, salah 

satu dari sembilan Chic Outlet Shopping(R) Villages di Brussels, pada hari Selasa tanggal 6 

November. 

Tas jinjing edisi terbatas ini secara eksklusif akan tersedia untuk dijual di Maasmechelen Village 

untuk menandai Hari AIDS Sedunia pada tanggal 1 Desember. Ini akan tersedia di seluruh 

Koleksi Chic Outlet Shopping(R) Villages  di Eropa mulai tanggal 1 Februari 2013 sebagai 

bagian dari peluncuran kampanye (RED) Is The New Black. Tas ini akan tersedia untuk dibeli 

seharga EUR10 masing-masing dengan semua keuntungan yang akan disumbangkan ke 

Global Fund. 

Kampanye (RED) Is The New Black akan menjadi perayaan yang dinamis dari segala sesuatu 

yang berwarna merah untuk bulan Februari 2013. Pengunjung sembilan Chic Outlet 

Shopping(R) Villages akan menemukan program langsung yang menampilkan promosi terbaik 

dari fashion mewah internasional dan merek gaya hidup, serta animasi yang unik di dalam 

Village untuk menciptakan sebuah dunia di mana warna merah benar-benar menjadi hidup. 

Chic Outlet Shopping(R) dan (RED) berupaya menuju kemitraan yang lebih luas pada bulan 

Februari, terkait dengan Hari Valentine dan Tahun Baru Imlek, di mana sembilan Village akan 

diubah menjadi segala sesuatu (RED) dengan kegiatan khusus guna meningkatkan kesadaran 

dan dana dalam memerangi AIDS. 

 



"Kami bangga dapat bermitra dengan (RED) dan bekerjasama dengan Helena Christensen 

untuk membantu mendukung Global Fund dalam mencapai dunia yang bebas AIDS. Tujuan 

kami adalah memanfaatkan kekuatan dari platform global guna meningkatkan kesadaran 

terhadap penyebab penting di antara pembeli internasional kami. Kemitraan ini sesuai dengan 

komitmen Chic Outlet Shopping(R) Villages untuk mendukung proyek-proyek kemanusiaan di 

seluruh dunia." 

Desirée Bollier, Chief Executive, Manajemen Value Retail 

"Kemitraan dengan Chic Outlet Shopping(R) ini adalah salah satu yang menarik bagi kami, ini 

merupakan kesempatan untuk menyebarkan pesan (RED) di seluruh Eropa dan memberi 

konsumen cara lain untuk membeli (RED). Kami senang dapat bermitra dengan Helena 

Christensen, beliau telah menjadi teman yang luar biasa untuk (RED) selama bertahun-tahun 

dan pendukung misi kami untuk membantu memerangi AIDS." 

Deborah Dugan, CEO, (RED) 

"Ketika Chic Outlet Shopping mengajak saya untuk melakukan proyek ini, saya sangat senang 

untuk berpartisipasi. Saya telah menjadi pendukung lama (RED) dan saya senang bahwa 

penjualan tas akan memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan generasi bebas AIDS pada 

tahun 2015." 

Helena Christensen 

Tentang (RED) 

(RED) didirikan pada tahun 2006 oleh Bono dan Bobby Shriver untuk melibatkan bisnis dan 

konsumen dalam memerangi AIDS. 

(RED) bermitra dengan merek dunia yang paling ikonik yang memberikan kontribusi hingga 

50% keuntungan dari produk bermerek dan layanan untuk Global Fund. Mitra (RED) antara lain: 

Apple, Starbucks, Converse, The Coca-Cola Company, Beats by Dr. Dre, Belvedere, Bugaboo, 

Claro, Nike, Penfolds, SAP, Telcel dan American Express (hanya di Inggris). Edisi Khusus 

(RED): Shazam, Girl Skateboards, Mophie, FEED, Nanda Home, Solange Azagury-Partridge, 

Bottletop, Tourneau dan TOUS. 

Sampai saat ini, (RED) telah menghasilkan lebih dari $190 juta untuk Global Fund dalam 

memerangi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria, untuk mendukung hibah HIV/AIDS di Ghana, 

Lesotho, Rwanda, Afrika Selatan, Swaziland dan Zambia. 100 persen dana yang diperoleh 

diberikan untuk tugas di lapangan, tidak ada biaya tambahan yang diambil. Sumbangan Global 

Fund yang didukung oleh (RED) telah berdampak bagi lebih dari 14 juta orang dengan 

pencegahan, konsultasi pengobatan, tes HIV dan layanan perawatan. 

(RED) telah menghasilkan beberapa inisiatif berkualitas tinggi guna meningkatkan kesadaran 

dan dana untuk isu-isu terkait HIV/AIDS antara lain kampanye (PRODUCT)RED, THE AIDS 

FREE GENERATION IS DUE IN 2015 dan yang terbaru adalah kampanye (RED)RUSH TO 

ZERO. 



 

(RED) adalah divisi dari ONE Campaign. Pelajari lebih lanjut di http://www.joinred.com. 

Tentang Chic Outlet Shopping(R) 

Chic Outlet Shopping(R) adalah Koleksi sembilan Villages oleh Value Retail, menawarkan 

koleksi asli musim sebelumnya dari merek fashion dan gaya hidup terkemuka di dunia dengan 

penurunan hingga 60% pada harga yang direkomendasikan sepanjang tahun. 

Merek Chic Outlet Shopping(R) yang dipasarkan di seluruh dunia, dipromosikan untuk 

konsumen secara langsung dan melalui perdagangan perjalanan di wilayah utama yang 

mewakili kunjungan dengan potensi tertinggi yaitu: China, Rusia, Timur Tengah, Jepang, Korea, 

Asia Tenggara, Amerika Serikat, Amerika Selatan, Eropa Barat dan Eropa Timur. 

Pada tahun 2012 kampanye promosi Chic Outlet Shopping(R) akan memasarkan Villages 

kepada masyarakat global dengan lebih dari 900 juta media fashion dan gaya hidup, PR 

strategis, acara media eksklusif, pemasaran secara online dan offline, dan platform digital dan 

media sosial di seluruh dunia. 

Pelajari lebih lanjut tentang Koleksi Chic Outlet Shopping(R) Villages di 

ChicOutletShopping.com 

[http://www.ChicOutletShopping.com ]. 

Maira Genovese - Mob: +44(0)7900-217-471. 

 


