
 

Chic Outlet Shopping® anuncia lançamento da campanha "(RED)™ Is 
The New Black" com o objetivo de levantar € 100.000 para a luta por 

uma geração livre da Aids 

LONDRES, 5 de fevereiro de 2013 /PRNewswire/ -- A Chic Outlet 
Shopping®, uma Coleção de Vilas de outlets de produtos de luxo da Value 
Retail, lançou a campanha "(RED) Is The New Black" (Vermelho é a nova 
cor preta), em 1o de fevereiro, que promete ser uma celebração vibrante de 
todas as coisas de cor vermelha, durante todo o mês de fevereiro. A Chic 
Outlet Shopping® fez parceria com a (RED), com o objetivo de levantar € 
100.000 para a luta por uma GERAÇÃO LIVRE DA AIDS até 2015. 
Fundada por Bono e Bobby Shriver, a (RED) forma parceria com as mais 
icônicas marcas e organizações, a fim de mobilizar milhões de pessoas 
para a luta mundial contra a Aids. 

Para ver o press release em multimídia, clique aqui:  
http://www.multivu.com/mnr/58688-chic-outlet-shopping-red-is-the-
new-black-campaign  

Os visitantes das nove Vilas da Chic Outlet Shopping® na Europa vão 
descobrir etiquetas removíveis (swing tags) nos produtos 
(PRODUCT)RED™ [(MARCA DO PRODUTO)RED], cuidadosamente 
selecionados entre marcas internacionais da moda de luxo e de estilo de 
vida. Para cada compra de produtos marcados com uma etiqueta removível 
com a marca (RED), a Chic Outlet Shopping® irá contribuir com € 1 para o 
Global Fund (Fundo Global). 

Uma edição especial da sacola (PRODUCT)RED, com design da fotógrafa 
e trabalhadora humanitária Helena Christensen também estará disponível 
com exclusividade para venda na Coleção de Vilas Chic Outlet Shopping® 
até 28 de fevereiro. A sacola estará em promoção nos Centros de Boas-
Vindas e Informações a Turistas (Welcome and Tourist Information 
Centres) das Vilas, por € 10 cada, com todos os lucros doados ao Global 
Fund. 

Com a rápida aproximação do Novo Ano Chinês e do Dia dos Namorados, 
o tema (RED) continua nas Vilas: os visitantes das nove Vilas Chic Outlet 
Shopping® irão descobrir um programa dinâmico, exibindo as melhores 
promoções e ofertas especiais das lojas. O designer de acessórios Lulu 
Guinness vai abrir uma butique temporária (pop-up) na Bicester Village, 
próxima a Londres, inspirada em sua bolsa feminina red-lip (lábio 
vermelho). Os visitantes da La Vallée Village, próxima a Paris, vão 
descobrir uma Casa de Chá especial da (RED), em parceria com a Le 
Palais des Thés, onde os frequentadores poderão desfrutar uma 
degustação de chá em um cenário enriquecido com fotografias de dois 
celebrados fotógrafos chineses contemporâneos, Peikwen Cheng e Lu Yan 
Peng.   



"Durante o mês de fevereiro, estamos convidando todos os nossos 
visitantes a ir em uma das nove Vilas Chic Outlet Shopping® para comprar 
produtos selecionados da (RED) e nos ajudar a lutar por uma geração livre 
da Aids. Fazer compras de produtos (RED) nas Vilas pode ajudar a salvar 
vidas". 

Desirée Bollier, CEO da Value Retail Management  

"Estamos satisfeitos pela parceria que fizemos com a Chic Outlet 
Shopping® em 1o de fevereiro. Com a proximidade do Dia dos Namorados, 
esse é o momento perfeito para visitar uma das nove vilas participantes e 
comprar produtos com a marca (RED). Essa é uma ótima maneira de 
disseminar a mensagem da (RED) em toda a Europa e de mobilizar as 
pessoas para a luta por uma Geração Livre da Aids".  

Deborah Dugan, CEO da (RED)  

Sobre (RED)™  

A organização (RED) foi fundada em 2006 por Bono e Bobby Shriver, para 
mobilizar empresas e pessoas para a luta contra a Aids. 

A (RED) faz parcerias com as marcas mais icônicas do mundo, que 
contribuem com até 50% de seus lucros com produtos e serviços, aos quais 
adicionam a marca (RED), para o Global Fund. Entre as parceiras da (RED) 
estão: Apple, Starbucks, Converse, The Coca-Cola Company, Beats by Dr. 
Dre, Belvedere, Bugaboo, Claro, Penfolds, SAP, Telcel e American Express 
(Reino Unido apenas). As parceiras de edição especial da (RED) incluem: 
Shazam, Girl Skateboards, Mophie, FEED, Nanda Home, Bottletop, 
Tourneau, Fatboy USA, HEAD e TOUS. 

Até hoje, a (RED) gerou $ 200 milhões para o Global Fund ajudar a 
combater a Aids, a tuberculose e a malária, para dar suporte às verbas 
para a luta contra o HIV e a Aids em Gana, Lesoto, Ruanda, África do Sul, 
Suazilândia e Zâmbia. Todo o dinheiro arrecadado vai para o trabalho de 
campo -- sem dedução de despesas. As verbas do Global Fund, que é 
apoiado pela (RED), exerceram um impacto em 14 milhões de pessoas, 
com serviços de prevenção, tratamento, aconselhamento, testes de HIV e 
outros cuidados. 

A (RED) já liderou várias iniciativas importantes para conscientizar 
populações sobre questões relacionadas ao HIV e à Aids e para levantar 
fundos, como as campanhas "(PRODUCT)RED", "THE AIDS FREE 
GENERATION IS DUE IN 2015" (A geração livre da Aids surgirá em 2015) 
e, mais recentemente, a "(RED)RUSH TO ZERO" [Urgência da (RED) para 
zerar]. 

A (RED) é uma divisão da The ONE Campaign. Saiba mais em 
http://www.joinred.com. 

Sobre o Global Fund (Fundo Global) para combater a Aids, a 
tuberculose e a malária  



O Global Fund é uma instituição financeira internacional dedicada a 
arrecadar e destinar recursos para a prevenção e o tratamento do HIV e da 
Aids, da tuberculose e da malária. O Global Fund promove parcerias entre 
governos, sociedade civil, setor privado e comunidades afetadas, a maneira 
mais eficaz de ajudar a atender quem precisa. Essa abordagem inovadora 
vale-se de fundos próprios dos países, baseados em desempenho, 
significando que as pessoas, em cada país, implementam seus próprios 
programas, baseados em suas próprias prioridades, e o Global Fund 
fornece financiamentos onde resultados verificáveis são atingidos. 

Desde sua criação em 2002, o Global Fund aprovou financiamentos de 
US$ 22,9 bilhões para mais de 1.000 programas, em 151 países. Até hoje, 
os programas apoiados pelo Global Fund forneceram tratamento da Aids a 
4,2 milhões de pessoas, tratamento contra a tuberculose a 9,7 milhões de 
pessoas e 310 milhões de redes tratadas com inseticidas, para a prevenção 
da malária. O Global Fund trabalha em estreita colaboração com outras 
organizações bilaterais ou multilaterais, para suplementar esforços 
existentes para combater essas três doenças. 

Sobre a Chic Outlet Shopping® 

A Chic Outlet Shopping® é a Coleção de vilas de outlets de produtos de 
luxo da Value Retail, a única empresa especializada exclusivamente no 
desenvolvimento e operação de vilas de outlets de luxo. As Vilas (The 
Villages) oferecem coleções autênticas de estações anteriores das 
principais marcas da moda de luxo e de estilo de vida, com economias de 
até 60% e algumas vezes até mais, sobre o preço de varejo recomendado, 
durante todo o ano. São facilmente localizadas em algumas das cidades 
favoritas como portas de entrada na Europa e na China -- Londres, Dublin, 
Paris, Madri, Barcelona, Milão, Bolonha, Bruxelas, Antuérpia, Colônia, 
Frankfurt, Munique e, em breve, Suzhou e Xangai -- as Vilas representam a 
alta moda, serviço e hospitalidade superiores, têm um calendário de 
eventos célebres e oferecem valor excepcional a seu dinheiro. Instaladas 
em regiões com renome histórico e cultural, as Vilas se tornaram um 
destino turístico internacional por seus próprios méritos. O novo 
empreendimento da Value Retail para levar suas distintivas Vilas Chic 
Outlet Shopping® à China terá sua primeira Vila, a Suzhou Village™, na 
histórica Suzhou, 50 milhas a oeste de Xangai. Tal como ocorre com as 
demais vilas da Coleção, a Suzhou Village™ será definida por sua oferta de 
marcas internacionais da moda de luxo e de estilo de vida, junto com um 
nível excepcional de serviços. 

CONTATO: Maira Genovese, Tel: +44(0)1869-366-737 

 


