Milla Jovovich และ Vogue Italia ร่ วมเปิ ดตัวร้านบูติกสุดฮ็อต ‘The Talent Store’ ที Fidenza Village
ลอนดอน- - 30 พ.ค.- - พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์ “The Talent Store”
ร้านบูติกสุดร้อนแรงทีทุกคนตั)งตารอกลับมาเผยโฉมอีกเป็ นครั)งที 2 ณ หมูบ่ า้ นฟิ เด็นซา (Fidenza Village) โดยมีนางแบบ
นักแสดงสาว และผูน้ าํ แฟชัน อย่างมิลลา โจโววิช (Milla Jovovich) ฟรังกา ซอซซานิ (Franca Sozzani)
บรรณาธิการบริ หารนิตยสาร Vogue Italia และเดซิเร บอลลิเยร์ (Desiree Bollier) ประธานบริ หาร Value Retail
ร่ วมเป็ นเจ้าภาพเปิ ดตัว The Talent Store ในคอนเซ็ปต์ใหม่ เมือวันจันทร์ที 27 พ.ค. ทีผา่ นมา
สามารถดูขา่ วในรู ปแบบมัลติมีเดียได้ที http://www.multivu.com/mnr/61902-milla-jovovich-opens-talentstore-at-fidenza-village
ร้านบูติก ‘The Talent Store’ ปี ที 2 เกิดจากความร่ วมมือเป็ นพิเศษระหว่างนิตยสาร Vogue Italia และ Fidenza
Village หนึงในคอลเล็คชัน หมูบ่ า้ น Chic Outlet Shoping® ทั)ง 9 แห่ง ซึงตั)งอยูใ่ นยุโรปของ Value Retail โดย
The Talent Store
เปิ ดโอกาสให้ดีไซเนอร์ดาวรุ่ งรุ่ นเยาว์จากนานาประเทศได้จาํ หน่ายคอลเล็คชัน เสื) อผ้าของตนเองในหมูบ่ า้ นฟิ เด็นซา
ซึงอยูห่ ่างจากมิลานไม่ถึง 1 ชัว โมง
‘The Talent Store’ นําเสนอผลงานการออกแบบเสื) อผ้ารุ่ นลิมิเต็ด-เอดิชนั จากเหล่าดีไซเนอร์หน้าใหม่ชือดังทั)ง 18
รายทีได้รับการคัดเลือกจากโปรแกรม ‘Vogue Talents’ ซึงริ เริ มโดยฟรังกา ซอซซานิ (Franca Sozzani)
บรรณาธิการบริ หารของ Vogue Italia
ทั)งนี) สื อนานาชาติ บุคคลผูม้ ีชือเสี ยง ตลอดจนผูส้ นับสนุนโครงการจะเข้าร่ วมงานฉลองเปิ ดตัวร้านบูติกดังกล่าว เช่น Candela
Novembre, Maria Host-Ivessich, Umberta Gnutti Beretta, Laura Morino Teso, Patrizia
Lorena D’Asburgo, Mila Anufrieva, Silvio Pinto, Luca de Ambrosis
และบรรดาดีไซเนอร์นอ้ งใหม่ท)งั หลาย!
นอกจากนี) นิกิ วินสเปี ยร์ กุยการ์ดิ (Niki Winspeare Guiccardi) จะรับหน้าทีเป็ นดีเจรับเชิญภายในงาน
พร้อมกับเชฟสเตฟาโน ปิ นชารอลิ (Stefano Pinciaroli) ผูด้ ูแลเรื องอาหาร และสมูทธี บาร์ (Smoothie Bar)
บาร์สุดฮิตทีเตรี ยมบริ การเครื องดืมผลไม้สดตามคําสัง ลูกค้าโดยเฉพาะ
ณ ใจกลาง Fidenza Village ซึงเต็มไปด้วยร้านเสื) อผ้าแฟชัน สุดหรู แบรนด์อิตาลี และแบรนด์ระดับสากลมากกว่า 100 แห่ง
‘Talent Store’ เตรี ยมมอบโอกาสทีหาได้ยากยิง ให้ลูกค้าได้ชืนชม และซื)อเสื) อผ้ารุ่ นลิมิเต็ดเอดิชนั จากดีไซเนอร์น้องใหม่ชาวอิตาเลียนทีมาแรงทีสุด
คุณจะได้เพลิดเพลินกับร้านบูติกจําหน่ายเสื) อผ้าปลีกแนวกราฟิ กทีเต็มไปด้วยสี สนั และได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมแบบป๊ อบ
ซึงมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์สบายๆในช่วงฤดูร้อนในรู ปแบบของลานกว้าง และบาร์เพือสุขภาพ

“เป็ นทีทราบกันดีวา่ อิตาลีเป็ นประเทศทีเต็มไปด้วยผูม้ ีความคิดสร้างสรรค์เป็ นเลิศ และเรายินดีเป็ นอย่างยิง ที Fidenza Village
ได้รวมตัวกับ Vogue อีกครั)ง เพือเปิ ดตัว The Talent Store ซึงจัดแสดงผลงานทีดีทีสุดของเหล่าดีไซเนอร์ รุ่ นใหม่
เราตืนเต้นจริ งๆกับการเดินหน้าสนับสนุนพวกเขาในคอลเล็คชัน หมูบ่ า้ น Chic Outlet Shopping® และในโอกาสครบรอบปี ที
10 ของ Fidenza Village และยังมีอะไรอีกมากมายทีจะต้องจัดฉลองกัน”
เดซิเร บอลลิเยร์ (Desiree Bollier)
“ฉันตืนเต้นจริ งๆทีจะได้เข้าร่ วม และสนับสนุนการเปิ ดตัว The Talent Store ทีหมูบ่ า้ นฟิ เด็นซา
โครงการอันเยีย มยอดนี)จะช่วยสนับสนุนบรรดาดีไซเนอร์ได้อย่างมากเลยทีเดียว และฉันก็เป็ นนักช็อปปิ) ง
และแฟนตัวยงของพวกเขาเสี ยด้วย ฉันจึงตั)งตารอทีจะได้สาํ รวจตรวจตาทั)งสองสิ งนั)นอย่างละเอียด”
มิลลา โยโววิช (Milla Jovovich)
“การเชือมัน ในตัวดีไซเนอร์รุ่ นใหม่ ตลอดจนส่งเสริ ม และช่วยให้พวกเขาไปถึงฝังฝันเป็ นหนึงในภารกิจของ Vogue Italia
การสร้างสรรค์ และการวิจยั ซึงเป็ นวิสัยทัศน์อนั ดับต้นๆของนิตยสารทําให้ภารกิจนี)เป็ นรู ปเป็ นร่ างขึ)นมา นอกจากนี)
FidenzaVillage ยังได้ร่วมแบ่งปันค่านิยมทีเหมือนกัน
และร่ วมงานกับเราอย่างกระตือรื อร้นเพือสนับสนุนผูม้ ีความสามารถด้านแฟชัน ระดับสากลทีดีทีสุด และยืนยันทีจะส่งเสริ ม The
Talent Store นี)ตอ่ ไป”
ฟรังกา ซอซซานิ (Franca Sozzani)
The Talent Store ที Fidenza Village จะเปิ ดให้บริ การเป็ นเวลาเพียง 3 เดือนจนถึงสิ)นเดือนส.ค. 2556 นี)เท่านั)น
สามารถดูขอ้ มูลเพิม เติมได้ที FidenzaVillage.com
แบรนด์เสื) อผ้าจากเหล่าดีไซเนอร์ในปี 2556 ใน The Talent Store ประกอบด้วย
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ADELE DEJAK โดย Adele Dejak (กระเป๋ า)
ALCOOLIQUE โดย Rocco Adriano Galluccio (เสื) อผ้าสตรี )
AQUAZZURA โดย Edgardo Osorio (รองเท้า)
AZZURRA GRONCHI โดย Azzurra (กระเป๋ า)
BENEDETTA BRUZZICHES (กระเป๋ า)
COLIAC โดย Martina Grasselli (อัญมณี )
COME FOR BREAKFAST โดย Francesco Alagna and Antonio Romano (เสื) อผ้าสตรี )
DANA LORENZ โดย Dana Lorenz (อัญมณี )
DANIELE CARLOTTA โดย Daniele Carlotta (เสื) อผ้าสตรี )
FLAVIA LA ROCCA โดย Flavia La Rocca (เสื) อผ้าสตรี )
FRANCESCA EVANGELISTA โดย Francesca Evangelista (กระเป๋ า)
KZENIYA โดย Kzeniya (กระเป๋ า)
L'F UNISEX โดย Licia Florio and Francio Ferrario (รองเท้า)
PAOLO ERRICO โดย Paolo Errico (เสื) อผ้าสตรี )
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ROBERTO FRAGATA โดย Roberto Fragata (เสื) อผ้าสตรี )
ROSA CLANDESTINO โดย Silvia Arguello (เสื) อผ้าสตรี )
SAN ANDRES MILANO โดย Andres Caballero (เสื) อผ้าสตรี )
THOMAS BLAKK โดย Thomas Bambagioni (กระเป๋ า)

เกียวกับ Fidenza Village
หมูบ่ า้ นฟิ เด็นซา (Fidenza Village) เป็ นหนึงใน Chic Outlet Shopping® Villages ของ Value Retail
ตั)งอยูห่ ่ างจากเมืองมิลานและโบโลญญาเพียง 60 นาที Fidenza Village
พร้อมมอบประสบการณ์การช้อปปิ) งแบบหรู หราสไตล์อิตาลี ด้วยร้านค้าบูติกกว่า 100
ร้านทีนาํ เสนอแฟชัน แบรนด์อิตาลีและแบรนด์ระดับโลกอืนๆในคอลเล็กชัน ของฤดูกาลผ่านๆมา พร้อมส่ วนลดสูงสุ ด 70%
จากราคาค้าปลีกทุกวันตลอดทั)งปี ตัวอย่างแบรนด์ดงั ระดับโลกทีนาํ เสนอใน Fidenza Village ประกอบด้วย Brooks
Brothers, Escada, Guess, La Perla และ Trussardi Jeans เป็ นต้น
นอกจากนั)นยังมีร้านบูติกของดีไซเนอร์ชาวอิตาลีอีกมากมาย อาทิ Baldinini, Bruno Magli, Furla และ Simonetta
สําหรับบริ การที Fidenza Village นําเสนอประกอบด้วย Shopping Express™ บริ การรถรับส่งจากมิลาน
และเวโรนาทุกวัน ศูนย์ขอ้ มูลนักท่องเทียว และบริ การช้อปปิ) งแบบส่วนตัว
นอกจากนั)นยังมีร้านอาหารและคาเฟ่ หลากหลายให้เลือกใช้บริ การ ทั)งหมดทีกล่าวมาทําให้ Fidenza Village
เป็ นจุดหมายปลายทางทีเหมาะสําหรับนักท่องเทียวทีกาํ ลังมองหาประสบการณ์การช้อปปิ) งเหนือระดับและต้องการเพลิดเพลินกับวันหยุด
สามารถดูขอ้ มูลเพิม เติมได้ที FidenzaVillage.com
เกียวกับ Chic Outlet Shopping®
Chic Outlet Shopping® เป็ นคอลเล็คชัน หมูบ่ า้ นจําหน่ายสิ นค้าเอาท์เล็ทสุดหรู ของ Value Retail
ซึงเป็ นบริ ษทั เพียงรายเดียว และเป็ นผูเ้ ชียวชาญในการพัฒนา และดําเนินกิจการดังกล่าว
โดยหมูบ่ า้ นเหล่านี)นาํ เสนอคอลเล็คชัน เสื) อผ้าแฟชัน ชั)นนําของแท้จากฤดูกาลก่อนๆ รวมถึงแบรนด์ไลฟ์ สไตล์ซ ึงมีส่วนลดสูงสุดถึง 60%
และบางครั)งยังมีการจําหน่ายสิ นค้าปลีกราคาถูกตลอดทั)งปี นอกจากนี) ลูกค้าสามารถเดินทางมาเยือนเมืองยอดนิยมต่างๆทั)งในยุโรป
และจีน ได้แก่ ลอนดอน ดับลิน ปารี ส มาดริ ด บาร์เซโลน่า มิลาน โบโลญญา บรัสเซลล์ แอนต์เวิร์ป โคโลญ แฟรงก์เฟิ ร์ต มิวนิก
รวมถึงอีก 2 เมืองในต้นปี 2557 นี)ได้แก่ ซูโจว และเซียงไฮ้ โดยหมูบ่ า้ นทุกแห่งจัดจําหน่ายสิ นค้าแฟชัน ชั)นสูง มีบริ การ
และการต้อนรับทียอดเยีย ม และนําเสนอปฏิทินการจัดงานพิเศษ ซึงลูกค้าจะรู ้สึกคุม้ ค่าเป็ นอย่างยิง กับการอุดหนุนสิ นค้า
ด้วยทําเลของหมูบ่ า้ นจําหน่ายสิ นค้าทีต) งั อยูใ่ นเมืองต่างๆทีมีชือเสี ยงทั)งทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
จึงส่งผลให้หมูบ่ า้ นเหล่านี)กลายเป็ นสถานทีทอ่ งเทียวระดับนานาชาติ โดยบริ ษทั Value Retail ได้ขยายสาขา Chic Outlet
Shopping® ไปสู่ประเทศจีนเป็ นครั)งแรกในนามของ Suzhou Village™ ในเมืองซูโจว
ซึงตั)งอยูท่ างตะวันตกของเซี ยงไฮ้ไปประมาณ 50 ไมล์ และหมูบ่ า้ นแห่งนี)กจ็ ะวางจําหน่ายสิ นค้าแฟชัน สากล แบรนด์ไลฟ์ สไตล์
รวมถึงนําเสนอบริ การทียอดเยีย มเช่นเดียวกับหมูบ่ า้ นอืนๆในคอลเล็คชัน
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