
 
Chic Outlet Shopping® ประกาศเปิดตวักระเป๋าลิมิเต็ด เอดิชั#น ของ (RED) ร่วมออกแบบโดยเฮเลน่า 

คริสเตนเซน ซึ#งเป็นผลิตภณัฑ์ในโครงการ (RED) Is The New Black 
 
 ลอนดอน—7 พ.ย. 2555—พีอาร์นิวส์ไวร์/ 
 
 Chic Outlet Shopping® คอลเลก็ชั#นร้านค้าสดุหรูในเครือ Villages ของ Value Retail จะร่วมงานกบั (RED) 
ซึ#งเป็นองค์กรการกศุลระดบัโลกที#ก่อตั Uงขึ Uนเพื#อต่อต้านโรคเอดส์ และเปิดตวักระเป๋ารุ่นพิเศษที#ออกแบบภายใต้ความร่วมมือกบั เฮเลน่า 
คริสเตนเซน (Helena Christensen) ซึ#งเป็นทั Uงช่างภาพ และผู้ใจบญุ 
 
 รับชมข่าวในรูปแบบมลัตมีิเดียได้ที#: 
 http://www.multivu.com/mnr/58641-value-retail-red-campaign-tote-bag 
 
 กระเป๋าสดุพิเศษรุ่นนี Uจะผสมผสานการออกแบบที#ใสแ่รงบนัดาลใจของ (RED) และภาพถ่ายจาก เฮเลนา่ คริสเตนเซน 
ผู้ซึ#งเข้าร่วมงานเปิดตวักระเป๋าเมื#อวนัองัคารที# 6 พฤศจิกายน ที# Maasmechelen Village ซึ#งเป็น 1 ใน 9 ของ Chic Outlet Shopping® 
Villages ที#ตั Uงอยู่ใกล้กบักรุงบรัสเซลส์ 
 
 กระเป๋ารุ่นจํานวนจํากดัดงักลา่วจะวางจําหน่ายเป็นวาระพิเศษที# Maasmechelen Villages เพื#อระลึกถึงวนัที# 1 ธันวาคม 
ซึ#งเป็นวนัเอดส์โลก กระเป๋ารุ่นนี Uจะวางจําหน่ายตามร้านค้าในคอลเลก็ชั#นของ Chic Outlet Shopping® Villages ในยโุรปตั Uงแตว่นัที# 1 
กมุภาพนัธ์ 2556 เป็นต้นไป ภายใต้โครงการ “(RED) Is The New Black” กระเป๋ารุ่นดงักล่าวจะวางจําหน่ายในราคาใบละ 10 ยโูร 
และกําไรทั Uงหมดจะบริจาคให้กบักองทนุ Global Fund 
 
 โครงการ “The (RED) Is The New Black” จะเป็นการเฉลิมฉลองที#มีชีวิตชีวา ซึ#งทกุสิ#งจะปกคลมุด้วยสีแดงตลอดเดือนกมุภาพนัธ์ 
2556 ผู้ เข้าชมร้านค้าของ Chic Outlet Shopping® Villages ทั Uง 9 ร้าน จะได้พบกบัโปรโมชั#นที#ดีที#สดุจากแบรนด์สินค้าแฟชั#น 
และไลฟ์สไตล์ที#หรูหราระดบันานาชาติ และความมีชีวิตชีวาของ Villages เพื#อรังสรรค์โลกที#เตม็ไปด้วยสีแดงสดใส 
 
 Chic Outlet Shopping® และ (RED) กําลงัดําเนินงานร่วมกนัด้วยความร่วมมือที#มากขึ Uนเพื#อเดือนกมุภาพนัธ์ที#กําลงัจะมาถงึ 
ซึ#งเป็นเดือนแหง่วนัวาเลนไทน์ และวนัตรุษจีน ร้านค้าในคอลเลก็ชั#นทั Uง 9 แห่ง จะตกแตง่ในแบบฉบบัของ (RED) 
พร้อมจดักิจกรรมพิเศษมากมายเพื#อให้ความรู้ความเข้าใจ และเพิ#มเงินทนุในการตอ่ต้านโรคเอดส ์
 
 “เราภมิูใจที#ได้ร่วมงานกบั (RED) ในการร่วมมือกบั เฮเลน่า คริสเตนเซน เพื#อช่วยสง่เสริมกองทนุ Global Fund 
ในการสรรค์สร้างโลกที#ปราศจาคเอดส์ 
เป้าหมายของเราคือการเพิ#มพนูศกัยภาพในเวทีระดบัโลกเพื#อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสําคญัของการต่อสู้กบัโรคเอดส์ให้แกล่กูค้าทั#วโลก 
การร่วมมือกนัในครั Uงนี Uถือเป็นการรักษาคํามั#นสญัญาของ Chic Outlet Shopping® Villages ในการสนบัสนนุโครงการกศุลทั#วโลก” 
 
 เดซิรี บอลเลีย (Desiree Bollier) ประธานบริหารฝ่ายการจดัการ Value Retail กล่าววา่ 
 “การร่วมงานกบั Chic Outlet Shopping® ถือเป็นเรื#องที#น่าตื#นเต้นเรื#องหนึ#งสําหรับเรา มนัเป็นโอกาสที#จะเผยแพร่สาส์นของ 
(RED) สูผู่้คนทั#วยโุรป และเป็นอีกทางเลือกหนึ#งในการซื Uอผลิตภณัฑ์ของ (RED) เราตื#นเต้นที#ได้ร่วมงานกบั เฮเลน่า คริสเตนเซน 
เธอเป็นเพื#อนที#น่าทึ#งของ (RED) มาหลายปี และเป็นผู้สนบัสนนุภารกิจของเราในการกําจดัโรคเอดส์” 
 



 เดโบราห์ ดเูจน (Deborah Dugen) ซีอีโอ (RED) กลา่ววา่ 
 “เมื#อ Chic Outlet Shopping เข้ามาทาบทามให้เราทําโครงการนี U เราตื#นเต้นมากที#จะได้มีสว่นร่วมกบัโครงการ เราเป็นผู้สนบัสนนุ 
(RED) มายาวนาน และเราดีใจที#การขายกระเป๋ารุ่นพิเศษเป็นการช่วยสนบัสนนุจุดมุ่งหมายในการทําให้ประชากรปราศจาคโรคเอดส์ภายในปี 
2558” 
 
 เฮเลน่า คริสเตนเซน 
 
 เกี#ยวกบั (RED) 
 
 (RED) ก่อตั Uงขึ Uนในปี 2549 โดยโบโน (Bono) และบ๊อบบี U ไชรเวอร์ (Bobby Shriver) เพื#อเชิญชวนธุรกิจ 
และลกูค้ามาร่วมตอ่ต้านโรคเอดส์ 
 
 (RED) ร่วมงานกบัแบรนดที์#มีความโดดเด่นมากที#สดุของโลก ซึ#งบริจาคกําไร 50% จากการขายสินค้า และบริการของแบรนด์ 
(RED) ให้แกก่องทนุ Global Fund พนัธมิตรของ (RED) ได้แก่ แอปเปิล (Apple), สตาร์บคัส์ (Starbucks), คอนเวิร์ส (Converse), บริษัท 
โคคา-โคลา่ (The Coca-Cola Company), บีทส์ บาย ดร. เดร (Beats by Dr. Dre), เบลเวเดียร์ (Belvedere), บกูาบ ู(Bugaboo), แคลโร 
(Claro), ไนกี U (Nike), เพนโฟลด์ส (Penfolds), SAP, เทลเซล (Telcel) และอเมริกัน เอก็ซ์เพรส (American Express) (องักฤษเทา่นั Uน) 
ผู้ มีสว่นร่วมการผลิตสินค้ารุ่นพิเศษของ (RED) ได้แก่ ชาแซม (Shazam), เกิร์ล สเกต็บอร์ดส (Girl Skateboards), โมฟี#  (Mophie), ฟีด 
(FEED), แนนด้า โฮม (Nanda Home), โซแลง อซากรีู#-พาร์ทริดจ์ (Solange Azagury-Partridge), บอตเทิลทอ็ป (Bottletop), ทวัร์โน 
(Tourneau) และ ตรูส์ (TOURS)  
 
 ที#ผา่นมา (RED) ได้บริจาคเงินให้แก ่Global Fund เพื#อตอ่ต้านโรคเอดส์ วณัโรค และมาลาเรีย เป็นจํานวนเงินมลูคา่กวา่ 190 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื#อสมทบทนุสําหรับการรักษาเชื Uอเอชไอว/ีเอดส์ ในประเทศกาน่า, เลโซโท, รวนัด้า, แอฟริกาใต้, สวาซิแลนด์ และแซมเบีย 
เงินบริจาคทั Uงหมด 100% จะนําไปใช้จ่ายในโครงการทั Uงหมด เงินทนุของ Global Fund ที# (RED) ให้การสนับสนนุมีส่วนช่วยในการป้องกนั 
รักษา ให้คําปรึกษา ทดสอบเชื Uอเอชไอวี และบริการรักษา แก่ผู้คนมากกวา่ 14 ล้านคน 
 
 (RED) ได้เดินหน้าโครงการสร้างสรรค์คณุภาพสงูเพื#อให้ความรู้ความเข้าใจ และระดมทนุ 
เพื#อนํามาใช้กบัประเดน็ที#เกี#ยวข้องกับเชื Uอเอชไอวี/เอดส์ ซึ#งรวมถึงโครงการ (PRODUCT)RED, THE AIDS FREE GENERATION IS DUE IN 
2015 และโครงการลา่สดุอย่าง (RED)RUSH TO ZERO 
 
 (RED) เป็นสว่นหนึ#งของ The One Campaign สามารถดขู้อมลูเพิ#มเติมได้ที# 
 http://www.joinred.com 
 
 เกี#ยวกบั Chic Outlet Shopping(R) 
 
              Chic Outlet Shopping(R) เป็นคอลเลก็ชั#นร้านค้าสดุหรู 9 ร้านในเครือ Villages ของ Value Retail 
นําเสนอคอลเลก็ชั#นแฟชั#นสดุหรูและแบรนด์ไลฟ์สไตล์ชั Uนนําระดบัโลกของฤดกูาลที#แล้ว พร้อมสว่นลดสงูสดุกวา่ 60% 
ในราคาขายปลีกตลอดทั Uงปี  
 
 แบรนด์ Chic Outlet Shopping® ดําเนินการตลาดทั#วโลก และโปรโมทให้กบัลกูค้าโดยตรง 
ตลอดจนการค้าด้านการทอ่งเที#ยวในพื Uนที#ที#สําคญัซึ#งมีนักทอ่งเที#ยวที#มีศกัยภาพทางการซื Uอสงูสดุ ได้แก ่จีน, รัสเซีย, ตะวนัออกกลาง, ญี#ปุ่ น, 
เกาหลี, เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้, อเมริกา, อเมริกาใต้, ยโุรปตะวนัตก และยโุรปตะวนัออก 
 
 ในปี 2555 โครงการประชาสมัพนัธ์ของ Chic Outlet Shopping® จะผลกัดนัการตลาดของ Villages สูผู่้คนทั#วโลกกวา่ 900 
ล้านคน ในสื#อแฟชั#น และไลฟ์สไตล์ทั#วโลก, การประชาสมัพนัธ์เชิงยทุธศาสตร์, การแถลงข่าวแบบเอ็กซ์คลสีูฟ, การทําตลาดแบบออฟไลน์ 
และออนไลน์ รวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และแบบดจิิตอล  



 
รับชมข้อมลูเพิ#มเติมเกี#ยวกบัคอลเลก็ชั#นของ Chic Outlet Shopping® Villages ได้ที# ChicOutletShopping.com 

 
แหลง่ข่าว: Value Retail 
 
ข้อมลูติดตอ่สําหรับสื#อมวลชน: 
ไมร่า จีโนวีส (Maira Genovese) 
มือถือ: +44(0)7900-217-471 


