
 

Chic Outlet Shopping® anuncia o lançamento de uma bolsa-
sacola de edição limitada da Product (RED) com design feito 

em colaboração com Helena Christensen como parte da 
nova campanha (RED) is the New Black 

LONDRES, novembro de 2012 /PRNewswire/ -- A Chic Outlet Shopping®, coleção de Vilas 
(Villages) de outlets de luxo da Value Retail, vai se associar à (RED), instituição de 
caridade internacional criada para combater a AIDS, para lançar uma bolsa-sacola de 
edição especial com design feito em colaboração com Helena Christensen, fotógrafa e 
defensora dos direitos humanos.   

Para ver o press release em multimídia, clique aqui:    
http://www.multivu.com/mnr/58641-value-retail-red-campaign-tote-bag 

A bolsa-sacola exclusiva terá um design inspirado na (RED) e fotografia de Helena 
Christensen, que estava presente no lançamento na Maasmechelen Village, uma das nove 
Vilas da Chic Outlet Shopping® perto de Bruxelas, na terça-feira, 6 de novembro.     

A bolsa-sacola de edição limitada só estará à venda na Maasmechelen Village e será feita 
para marcar a passagem do Dia Mundial da AIDS, em 1o de dezembro. Estará disponível 
em todas as Villages da Chic Outlet Shopping® na Europa a partir de 1o de fevereiro de 
2013 como parte do lançamento da campanha (RED) is the New Black ((RED) é o Novo 
Preto). A bolsa será vendida por €10, e todos os lucros serão doados ao Fundo Mundial.   

A campanha (RED) Is The New Black será uma celebração vibrante de todas as coisas 
coloridas de vermelho durante o mês de fevereiro de 2013. Aqueles que visitarem as nove 
Villages da Chic Outlet Shopping® encontrarão uma programação animada com as 
melhores promoções de marcas de moda e estilo de vida de luxo internacionais, e 
animação exclusiva na Village para criar um mundo em que a cor vermelha adquire vida de 
verdade.   

Chic Outlet Shopping® e (RED) estão trabalhando para ampliar sua parceria para o mês 
de fevereiro, para o Valentine's Day (Dia da Amizade e do Amor) e o Novo Ano Chinês, e 
que incluiria transformar as nove Villages em tudo vermelho (RED) com atividades 
especiais para aumentar a consciência sobre a causa e arrecadar fundos para a luta 
contra a AIDS.   

"É um orgulho trabalharmos com a (RED)  e com Helena Christensen para apoiar o Fundo 
Mundial  na sua missão de ter um mundo sem AIDS. Nossa meta é usar a força da nossa 
plataforma global para aumentar a conscientização sobre essa causa importante entre os 
compradores internacionais. Essa parceria está alinhada com o compromisso constante 
das Villages da Chic Outlet Shopping® em apoiar os projetos humanitários em todo o 
mundo."   

Desirée Bollier, diretora executiva, gerência da Value Retail   

"Estamos muito empolgados com essa parceria com a Chic Outlet Shopping® porque se 
trata de uma oportunidade de espalhar a mensagem da (RED)  em toda a Europa e dar 



aos consumidores outra forma de comprar (RED). É uma imensa satisfação ter Helena 
Christensen no lançamento da parceria, pois ela tem sido uma amiga incrível da (RED) por 
muitos anos e em apoio à nossa missão para eliminar a AIDS."   

Deborah Dugan, CEO, (RED) 

"Quando a Chic Outlet Shopping me apresentou este projeto, fiquei entusiasmada em 
participar. Apoio a (RED) há muito tempo e é muito bom saber que a venda da bolsa-
sacola contribuirá para a sua meta de obter uma geração sem AIDS até 2015."   

Helena Christensen   

Sobre a (RED) 

A (RED) foi fundada em 2006 por Bono e Bobby Shriver para obter a participação das 
empresas e dos consumidores na luta contra a AIDS.   

A (RED) se associa às marcas mais icônicas do mundo que contribuem com até 50% dos 
lucros das mercadorias com a marca da (RED) e seus serviços para o Fundo Mundial . 
Alguns dos Parceiros Orgulhosos da (RED) são: Apple, Starbucks, Converse, The Coca-
Cola Company, Beats by Dr. Dre, Belvedere, Bugaboo, Claro, Nike, Penfolds, SAP, Telcel 
e American Express (apenas no Reino Unido). A (RED) Special Edition trabalha com: 
Shazam, Girl Skateboards, Mophie, FEED, Nanda Home, Solange Azagury-Partridge, 
Bottletop, Tourneau e TOUS. 

Até a data, a (RED) já gerou mais de $190 milhões para o Fundo Mundial  para combater a 
AIDS, a tuberculose e a malária, em suporte a doações relacionadas com HIV/AIDS para 
Gana, Lesoto, Ruanda, África do Sul, Swazilândia e Zâmbia. Cem por cento desse dinheiro 
vai para o trabalho no campo - sem a retirada de despesas indiretas. As doações para o 
Fundo Mundial com o suporte da (RED) afetaram mais de 14 milhões de pessoas por meio 
da prestação de serviços de prevenção, tratamento, terapia, teste de HIV e cuidados de 
saúde.  

A (RED) já liderou várias iniciativas importantes para aumentar a sensibilização e 
arrecadar fundos para assuntos relacionados com HIV/AIDS, como (PRODUCT)RED, a 
campanha GERAÇÃO LIVRE DA AIDS ATÉ 2015 e, mais recentemente, a campanha 
(RED)RUSH TO ZERO (CORRIDA DA (RED) PARA ZERO). 

(RED) é uma divisão da Campanha The ONE. Informe-se mais em http://www.joinred.com. 

Sobre a Chic Outlet Shopping® 

A Chic Outlet Shopping® é a Coleção de nova Vilas (Villages), os pontos de venda de luxo 
da Value Retail, que oferecem coleções autênticas das estações anteriores das principais 
marcas de estilo de vida e de moda do mundo com descontos de até 60% sobre o preço 
de varejo recomendado, durante o ano todo.   

A marca da Chic Outlet Shopping®, vendida no mundo todo, é promovida junto aos 
consumidores diretamente e através do comércio de viagens nas principais regiões com o 
maior potencial de visitas: China, Rússia, Oriente Médio, Japão, Coreia, Sudeste Asiático, 
EUA, América do Sul, Europa Ocidental e Europa Oriental.   

Em 2012, a campanha promocional da Chic Outlet Shopping® mostrará as Vilas a um 
público mundial de mais de 900 milhões na mídia mundial de moda e estilo de vida, 
atividades de RP estratégicas, eventos exclusivos da imprensa, marketing online e offline e 
nas plataformas de mídia digital e social.   



Informe-se mais sobre a Coleção das Vilas da Chic Outlet Shopping® em 

ChicOutletShopping.com. 
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