
 

 

Chic Outlet Shopping® lança sua nova campanha "Globalista" 
fotografada e dirigida por Mary McCartney, estrelada por Julia Restoin 

Roitfeld e Milla Jovovich 

Entre no mundo do Chic Outlet Shopping® neste verão, onde a moda 
se combina com uma turnê pelos destinos favoritos de compras de 

luxo na Europa 

LONDRES, 18 de junho de 2013 /PRNewswire/ -- A Chic Outlet Shopping®, 
uma Coleção de Vilas de outlets de produtos de luxo da Value Retail, 
lançou sua nova campanha "Globalista" de verão, que foi concebida para 
encantar amantes de viagens, moda e destinos de compra de produtos de 
luxo. 

Para ver o press release em multimídia, por favor, clique em:  
http://www.multivu.com/mnr/61923-chic-outlet-shopping-launch-
globalista-campaign   

Como parte da campanha, a Chic Outlet Shopping® criou um filme singular, 
dirigido pela fotógrafa mundialmente conhecida Mary McCartney e 
estrelado por ícones internacionais da moda, a modelo e atriz americana 
Milla Jovovich e a diretora de arte Julia Restoin Roitfeld. 

O filme de curta-metragem oferece um vislumbre nas vidas de "Globalistas" 
do mundo jet set -- o sofisticado universo de viajantes que amam comprar 
produtos da moda onde quer que estejam no mundo -- desbravando 
caminhos pelas Vilas da Chic Outlet Shopping® e pelos cenários famosos 
de algumas das cidades mais cobiçadas da Europa. 

Veja o filme em ChicOutletShopping.com/globalista e confira as cenas 
de bastidores de Milla e Julia. Leia entrevistas exclusivas com as estrelas, 
que revelam os fundamentos de suas viagens e suas marcas favoritas nas 
Vilas da Chic Outlet Shopping®. 

A Samsonite®, líder mundial de mercado em fabricação de malas, fez 
parceria com a Chic Outlet Shopping®, com parte da campanha, para criar 
instalações artísticas vistosas com o tema viagens. Artistas internacionais 
irão personalizar peças icônicas de malas Samsonite, para serem exibidas 
nas instalações em cada uma das nove Vilas de compras. A Chic Outlet 
Shopping® também vai dar a visitantes dez conjuntos de itens de bagagem 
da Samsonite, bem como vales presente (gift cards) no valor de € 2.000,00, 
para serem gastos nas Vilas. 



A campanha "Globalista" foi liderada pelo ex-diretor de moda da Wallpaper* 
e agora diretor artístico da Valeu Retail, Kim Andreolli. 

A celebração da "Globalista" continua nas Vilas, com cada uma delas 
oferecendo uma seleção de promoções irresistíveis, eventos exclusivos e 
atividades durante os meses do verão (do Hemisfério Norte). Descubra o 
mundo das Vilas da Chic Outlet Shopping® e se entregue a uma aventura 
nos destinos mais visitados da Europa, onde os momentos de descobertas, 
surpresas e prazer acontecem através de experiências de compra 
verdadeiramente únicas. 

A Fidenza Village, perto de Milhão, vai celebrar dez anos de paixão pela 
moda e pelo turismo, em todas as suas facetas, de novos talentos do 
design e da arte à cultura regional e às tradições da cozinha fina. As duas 
Vilas da Chic Outlet Shopping® na Espanha também vão buscar inspiração 
em suas próprias regiões: a Las Rozas Village, perto de Madri, vai lançar 
uma butique pop-up de Fabricação Espanhola, celebrando designers locais 
promissores. A La Roca Village vai dar as boas vindas ao verão com uma 
feira livre com o tema "Gypset" e música ao vivo todas as sextas-feiras. 

Personalização é o ponto central das festividades na Bicester Village, com 
o lançamento da butique pop-up Zatchels ofecendo aos visitantes a 
oportunidade de personalizar qualquer acessório britânico icônico. E 
também terá um chalé Cotswolds interativo exclusivo para os hóspedes 
desfrutarem. Durante a campanha "Globalista", as duas vilas Chic Outlet 
Shopping® na Alemanha vão explorar três pilares da Europa, com 
atividades dedicadas e delícias gastronômicas, inspiradas pela Itália, Grã-
Bretanha e Alemanha. Além disso, a La Vallée Village vai convidar os 
visitantes a relaxar em uma atmosfera boêmia-chique no Salão VIP e a 
desfrutar sabores delicados em oferta na pop-up the Palais des Thés. 
Finalmente, na Maasmechelen Village, feiras de rua, uma celebração da 
icônica Vespa e a abertura de novas butiques vai aguçar o apetite dos 
visitantes que estiverem prontos para se satisfazer no restaurante pop-up 
Antica Corte Pallavicina Garden, que oferece um paladar tradicional da 
Itália. 

"A Chic Outlet Shopping® proporciona uma daquelas experiências de 
varejo de luxo que é impossível de resistir. Gostei de participar da 
campanha e foi fantástico trabalhar com Mary McCartney, uma força 
criativa e apaixonada, com um olhar meticuloso e energia inesgotável". 

Milla Jovovich 

"Fiquei feliz ao ser chamada para participar da campanha "Globalista" para 
a Chic Outlet Shopping®. Mary McCartney foi inspiradora e a Vila parecia 
um parque de diversões para os amantes da moda em busca de produtos 
de luxo. Até consegui algum tempo para fazer algumas compras também". 

Julia Restoin Roitfeld 



"Essa é minha terceira colaboração com a Chic Outlet Shopping® e vibrei 
com a oportunidade de dirigir a campanha de verão Globalista. Foi 
fantástico voltar às Vilas, trabalhando com uma equipe incrível e com essas 
embaixadoras de alto calibre". 

Mary McCartney 

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. Abrigando, 
atualmente, mais de 900 butiques, as nove 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 portões de entrada 
favoritas 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: Para mais informações, por favor, contate Sarah Bartlett, 
pressoffice@chicoutletshopping.com, +44-(0)1869-366-255  

 


