
 

 

Urban Outfitters Europe oferece agora entrega internacional 

LONDRES, Maio 2013 /PRNewswire/ -- A Urban Outfitters Europe lhe oferece 
as últimas e ousadas tendências em roupas para homens, mulheres, artigos 
para a casa, mídia, acessórios e estilo de vida. Colaborações incríveis da 
marca e produtos exclusivos com design da própria marca são atualizados 
diariamente. A expansão para os territórios internacionais faz com que a 
Urban Outfitters Europe seja o melhor lugar para comprar on-line tudo que é 
criativo e totalmente diferenciado.   

Para ver o press release em multimídia, clique aqui:    

http://www.multivu.com/mnr/60665-urban-outfitters-international-shipping 

A Urban Outfitters Europe é local de grande inspiração para os criadores de 
tendências e o templo europeu para estilo de vida e moda esperta. Reunindo 
as marcas mais dinâmicas, como Antipodium, APC, Eleven Paris, House of 
Holland, New Balance, Jansport, Crosley e Lomography, e oferecendo 
produtos populares da sua própria marca, a Urban Outfitters Europe é mais 
que uma loja de moda on-line e está agora oferecendo entregas para o seu 
país.  

"Estamos entusiasmados em oferecer a Coleção Europeia da Urban 
Outfitters agora também aos mercados internacionais e em comunicar nosso 
conceito a públicos novos", disse Denise Fender, diretora de e-commerce e 
marketing digital da Urban Outfitters Europe. 

A Urban Outfitters tem orgulho de anunciar que oferece agora entregas 
internacionais dos seus produtos europeus exclusivos para os seguintes 
territórios: Canadá, Austrália, China, Brasil, Hong Kong, Coreia (do Sul), 
Japão, Nova Zelândia, Cingapura, Emirados Árabes Unidos, Holanda, 
Dinamarca, Suécia, Bélgica, Espanha, Suíça, Itália, Áustria, Noruega, 
Finlândia, Portugal, Luxemburgo, Grécia, Polônia, República Checa, Hungria, 
República Eslovaca, Turquia, Federação Russa.  

Fique ligado nos nossos boletins informativos mensais para se informar sobre 
as novidades da Urban Outfitters Europe, inclusive sobre lançamentos de 
produtos, notícias e prévias de produtos. Dê uma olhada no nosso blog e 
siga-nos no twitter e no instagram @uoeurope para ver o que está 
acontecendo agora na Urban Outfitters Europe! 



WWW.URBANOUTFITTERS.CO.UK | WWW.URBANOUTFITTERS.DE | WW
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CONTATO: Stefanie Marshall, diretora de Relações Públicas, 
smarshall@urbanoutfitters.com 

 


