
  

Wertheim Village perto de Frankfurt comemora seu décimo aniversário 
com Milla Jovovich, como parte da campanha "Toast to Chic" do Chic 

Outlet Shopping® 

LONDRES, 13 de novembro de 2013 /PRNewswire/ -- Wertheim Village perto 
de Frankfurt, um dos nove Chic Outlet Shopping® Villages da Value Retail na 
Europa, marcou seu décimo aniversário com um dia de celebração com a 
presença da atriz e embaixadora da marca Milla Jovovich, Eva Padberg e 
Harvey Kruger Jr. 

Para visualizar o Comunicado à Imprensa de Multimídia, acesse: 
http://www.multivu.com/mnr/64145-ten-year-anniversary-milla-jovovich-toast-
to-chic 

Uma lista internacional de convidados com figuras da sociedade 
embaixadores da marca e membros da imprensa participaram de uma mesa-
redonda organizada pela modelo Eva Padberg e com Desiree Bollier -
 diretora-executiva da Value Retail Management e as embaixadoras da marca 
Milla Jovovich e Eva Padberg, relembrando os dez anos de Wertheim Village 
e Chic Outlet Shopping®. O dia culminou com as luzes festivas oficiais do 
Wertheim Village sendo acesas. 

"Estou muito contente por estar comemorando o décimo aniversário do 
Wertheim Village com o Chic Outlet Shopping®. O Chic Outlet 
Shopping® tem uma oferta tão original. Esse tipo de atenção aos detalhes é 
muito raro." 

Milla Jovovich, embaixadora do Chic Outlet Shopping®   

Hoje, juntamente com Ingolstadt Village perto de Munique, Wertheim Village 
é um destino turístico por si próprio, gerando turismo de compras para a 
Alemanha. Desde 2003, o Wertheim Vila já recebeu 19 milhões de visitantes 
de todo o mundo, inclusive China, Oriente Médio, Rússia, Sudeste Asiático, 
Brasil, Egito e EUA. 

"Este é um marco muito especial para o Wertheim Village e o Chic Outlet 
Shopping®. Percorremos um longo caminho nos últimos dez anos para 
construir uma plataforma de turismo de compras diferenciada, tanto na 
Alemanha como em toda a Europa, que é reconhecida em todo o mundo. E 
com a nossa próxima expansão para a China, os próximos dez anos deverão 
ser ainda mais empolgantes." 

Desirée Bollier, diretora-executiva - Value Retail Management 

A festa de aniversário foi realizada como parte da campanha "Toast to Chic" 
do Chic Outlet Shopping®. Com um foco especial no presentear, a "Toast to 
Chic" convida as pessoas para uma celebração do encanto das festas de fim 



de ano através de uma série de atividades com temas festivos que ocorrem 
em toda a Coleção dos Chic Outlet Shopping® Villages na Europa. Esta 
temporada vê também o lançamento da revista Chic Edition do Chic Outlet 
Shopping®. Com uma seleção de moda inspiradora e ideias de presentes, 
dicas de festa e estilo de vida, a revista promete preparar os leitores para as 
festas de fim de ano em grande estilo. Ela estará disponível nos nove Chic 
Outlet Shopping® Villages da Europa a partir de 18 de novembro. 

Para mais informações sobre a campanha "Toast to Chic", 
visite ChicOutletShopping.com 

Sobre o Wertheim Village 

Wertheim Village, um dos Chic Outlet Shopping® Villages da Value Retail, 
localizado a menos de uma hora de Frankfurt e Nuremberg, oferece uma 
experiência exclusiva de outlet shopping de luxo. Com mais de 110 
butiques outlet fornecendo moda e luxo para a casa, o Wertheim Village 
oferece as coleções autênticas das temporadas anteriores de uma seleção 
exclusiva de marcas alemãs e internacionais, com descontos de até 60% 
sobre o antigo preço recomendado de varejo, seis dias por semana e durante 
todo o ano. Escada, Longchamp, Bally e Furla são apenas algumas das 
marcas internacionais presentes, bem como boutiques de designers alemães, 
inclusive Bogner, Birkenstock, Roeckl e Aigner. Os serviços disponíveis no 
Wertheim Village incluem o serviço de ônibus diário Shopping Express® de 
Frankfurt, escritório de informações turísticas e personal shopping. Com uma 
seleção de restaurantes e cafés o Village tornou-se um destino para os 
visitantes que procuram uma experiência de compra superior e um dia 
agradável. Para saber mais, visite WertheimVillage.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 na China, os Villages são sinônimos de alta moda, serviços 
e hospitalidade de nível superior, um calendário de eventos marcantes e 
excepcional 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 os distintos Chic Outlet 
Shopping® Villages, inaugurará o primeiro Village, o Suzhou Village™, na 
cidade histórica de Suzhou, a 50 milhas a oeste de Xangai. Assim como 
outros membros da Coleção, o Suzhou Village™ será definido por sua oferta 
de marcas internacionais de moda e estilo de vida de luxo, junto com um 
excepcional nível de serviços. 
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