
 

Milla Jovovich Abre 'The Talent Store' no Fidenza Village em Colaboração com 
Vogue Itália 

LONDRES, Maio de 2013 /PRNewswire/ -- A ansiosamente esperada 'The Talent Store' 
está de volta em seu segundo ano no Fidenza Village! A supermodelo, atriz e ícone 
estilística Milla Jovovich foi a apresentadora do evento de lançamento na segunda-
feira, 27 de maio, desse conceito inovador de butique, juntamente com a chefe de 
redação da Vogue Italia, Franca Sozzani, e a executiva principal da Value Retail, 
Desireé Bollier. 

Para ver o News Release de Multimídia, clique em: 

http://www.multivu.com/mnr/61902-milla-jovovich-opens-talent-store-at-fidenza-village  

Já no seu segundo ano, 'The Talent Store' é organizada e promovida pelo Fidenza 
Village, um dos nove Chic Outlet Shopping® Villages da Value Retail na Europa, em 
colaboração exclusiva com a Vogue Italia. Ela cria uma plataforma para novos e 
promissores estilistas internacionais de moda exibirem e comercializarem suas 
coleções numa butique pop-up dedicada e temporária no Village, elegante centro 
comercial a menos de uma hora de Milão. 

'The Talent Store' apresenta artigos de edição limitada de 18 dos mais promissores 
estilistas emergentes da Itália que foram selecionados pelo programa 'Vogue Talents', 
uma iniciativa da chefe de redação da Vogue Italia, Franca Sozzani. 

Um grupo considerável de representantes da mídia internacional, personalidades e 
promotores do projeto estava disponível para comemorar a abertura em grande estilo, 
inclusive: Candela Novembre, Maria Host-Ivessich, Umberta Gnutti Beretta, Laura 
Morino Teso, Patrizia Lorena D'Asburgo, Mila Anufrieva, Silvio Pinto, Luca de Ambrosis 
e, evidentemente, os próprios 'Talentos' participantes! 

Niki Winspeare Guiccardi foi o DJ convidado para animar a festa, o renomado chef 
Stefano Pinciaroli ficou a cargo do serviço de catering e o Smoothie Bar, loja de grande 
sucesso, ofereceu as bebidas feitas sob encomenda à base de frutas. 

Montada bem no coração do Fidenza Village, centro comercial com mais de 100 
butiques de marcas de luxo tanto italianas como internacionais, a 'Talent Store' oferece 
uma rara oportunidade de ver e comprar peças de edição limitada de autoria desses já 
aclamados jovens talentos da moda italiana. Colorido, gráfico e de inspiração pop, este 
espaço do chamado varejo direcionado adota o conceito do Village como o local mais 
chic para se estar no verão, com uma área de pátio em estilo lounge e um bar com 
bebidas e comidas saudáveis. 



"A Itália é famosa por seu extraordinário talento criativo e, por isto, estamos encantados 
de que o Fidenza Village se junte de novo à Vogue para lançar The Talent Store, uma 
verdadeira vitrine do que essa nova geração de designers tem de melhor para 
apresentar. Estamos empolgadíssimos ao continuar nosso apoios aos jovens estilistas, 
neste que é o décimo aniversário do Chic Outlet Shopping® junto com o Fidenza 
Village. Realmente, temos muito o que comemorar." 

Desirée Bollier 

"Estou vibrando por poder participar e apoiar o lançamento de The Talent Store no 
Fidenza Village. Esta é uma iniciativa espetacular que dá uma enorme força a esses 
designers. Como sou fã do jovens talentos e também adoro fazer compras, estou 
particularmente animada com esta oportunidade para combinar as duas coisas!" 

Milla Jovovich 

"Acreditar nos jovens talentos, apoiá-los e ajudá-los a realizarem seus sonhos, esta é 
uma das missões da Vogue Italia. A revista já tem no seu DNA as prioridades de 
inovação e pesquisa que fazem desta missão um projeto cotidiano. O FidenzaVillage 
compartilha os mesmos valores e colabora com grande entusiasmo para promover os 
melhores talentos da moda internacional, confirmando seu apoio contínuo a esta 
segunda edição de The Talent Store." 

Franca Sozzani 

The Talent Store no Fidenza Village estará aberta exclusivamente por um período de 
três meses, até o final de agosto de 2013. Veja mais informações em 
FidenzaVillage.com 

Os designers de 'The Talent Store' 2013 incluem: 

• ADELE DEJAK by Adele Dejak (BOLSAS)  
• ALCOOLIQUE by Rocco Adriano Galluccio (ROUPA FEMININA)  
• AQUAZZURA by Edgardo Osorio (CALÇADOS)  
• AZZURRA GRONCHI by Azzurra (BOLSAS)  
• BENEDETTA BRUZZICHES (BOLSAS)  
• COLIAC by Martina Grasselli (JÓIAS)  
• COME FOR BREAKFAST by Francesco Alagna e Antonio Romano (ROUPA 

FEMININA)  
• DANA LORENZ by Dana Lorenz (JEWELLERY)  
• DANIELE CARLOTTA by Daniele Carlotta (ROUPA FEMININA)  
• FLAVIA LA ROCCA by  Flavia La Rocca (ROUPA FEMININA)  
• FRANCESCA EVANGELISTA by Francesca Evangelista (BOLSAS)  
• KZENIYA by Kzeniya (BOLSAS)  
• L'F UNISEX by Licia Florio e Francio Ferrario (CALÇADOS)  
• PAOLO ERRICO by Paolo Errico (ROUPA FEMININA)  
• ROBERTO FRAGATA by Roberto Fragata  (ROUPA FEMININA)  
• ROSA CLANDESTINO by Silvia Arguello (ROUPA FEMININA)  
• SAN ANDRES MILANO by Andres Caballero (ROUPA FEMININA)  
• THOMAS BLAKK by Thomas Bambagioni (BOLSAS)  



Sobre o Fidenza Village 

O Fidenza Village é um dos Chic Outlet Shopping® Villages da Value Retail e está 
localizado a apenas 60 minutos de Milão e de Bolonha, oferecendo na Itália uma 
experiência insuperável de compras em lojas outlet de luxo. Com mais de 100 butiques 
outlet com produtos luxuosos de moda e para o lar, o Fidenza Village oferece as 
autênticas coleções apresentadas na última temporada por uma seleção exclusiva de 
marcas italianas e internacionais, com descontos de até 70% sobre o preço 
recomendado ao varejo, sete dias por semana, o ano inteiro. Brooks Brothers, Guess, 
La Perla e Trussardi Jeans são apenas algumas das marcas internacionais presentes, 
além de butiques de designers italianos como Baldinini, Furla e Simonetta. Os serviços 
disponíveis no Village incluem o transporte diário Shopping Express™ por ônibus de 
turismo a partir de Milão e Verona, um Centro de Informações para Turistas, e os 
serviços de personal shopping. Com uma seleção de restaurantes, delicatessen e café, 
o Village é o destino preferido dos visitantes que procuram uma experiência de 
compras de alta qualidade e um dia agradável fora de casa. Para obter mais 
informações, visite FidenzaVillage.com. 

Sobre o Chic Outlet Shopping® 

Chic Outlet Shopping® é um conceito exclusivo de outlet shopping criado pela Value 
Retail, a única companhia a se especializar exclusivamente no desenvolvimento e 
operação dos destinos de compras de luxo, pelo sistema outlet, que formam a Coleção 
de Chic Outlet Shopping® Villages. Durante todo o ano, os Villages oferecem as 
coleções autênticas apresentadas na última temporada por marcas renomadas de 
moda e estilo de vida de luxo, com descontos de até 60%, e às vezes mais, sobre o 
preço recomendado de varejo. Com fácil acesso a partir de alguns dos principais 
destinos turísticos da Europa – Londres, Dublin, Paris, Madrid, Barcelona, Milão, 
Bolonha, Bruxelas, Antuérpia, Colônia, Frankfurt, Munique e, no início de 2014, 
Suzhou e Xangai, na China – os Villages são sinônimos de alta moda, serviços e 
hospitalidade de nível superior, um calendário de eventos marcantes, e a melhor 
relação qualidade/preço. Localizados em áreas de grande destaque histórico e cultural, 
os Villages se tornaram eles próprios destinos turísticos internacionais. Value Retail 
China, o novo empreendimento da Value Retail, que introduzirá na China o singular 
conceito dos Chic Outlet Shopping® Villages, inaugurará o primeiro deles, o Suzhou 
Village™ na cidade histórica de Suzhou, a 50 milhas a oeste de Xangai. Assim como 
outros membros da Coleção, a característica única do Suzhou Village™ será sua oferta 
de marcas internacionais de moda e estilo de vida de luxo, junto com um excepcional 
nível de serviços. 

CONTATO: Sarah Bartlett, pressoffice@chicoutletshopping.com, +44-1869-366-255 


