
  
Wertheim Village ใกลเ้มอืงแฟรงคเ์ฟิรต์ ฉลองครบรอบ 10 ปี รว่มกบั มลิลา่ โจโววชิ 
แบรนดแ์อมบาสเดอร ์ผา่นแคมเปญ 'Toast to Chic' ของ Chic Outlet Shopping(R)  

 ลอนดอน—14 พ.ย.—พอีารน์วิสไ์วร/์ 

 Wertheim Village ซึง่ตัง้อยูใ่กลก้บัเมอืงแฟรงคเ์ฟิรต์ และเป็นหนึง่ใน Chic 
Outlet Shopping(R)Villages 9 สาขาในยโุรปของบรษัิท แวล ูรเีทล (Value Retail) 
ไดเ้ฉลมิฉลองวาระครบรอบ 10 ปี โดยมนัีกแสดงหญงิ และแบรนดแ์อมบาสเดอรอ์ยา่ง 
มลิลา่ โจโนวชิ (Milla Jovovich), อวีา แพ็ดเบริก์ (Eva Padberg) และฮารว์ยี ์ครเูกอร ์
จเูนยีร ์(Harvey Kruger Jr.) เขา้รว่มฉลองดว้ย 

 รับชมขา่วในรปูแบบมลัตมิดียีไดท้ี:่  

http://www.multivu.com/mnr/64145-ten-year-anniversary-milla-
jovovich-toast-to-chic 

 รายชือ่แขกผูเ้ขา้รว่มงานจากทัว่โลก ประกอบไปดว้ย 
แบรนดแ์อมบาสเดอรผ์ูม้ชี ือ่เสยีงในสงัคม 
และสือ่มวลชนทีเ่ขา้รว่มฟังการบรรยายแบบโตะ๊กลม โดยมอีวีา แพ็ดเบริก์ 
นางแบบสาวเป็นผูดํ้าเนนิรายการ รว่มดว้ยเดซริ ีโบลเลยีร ์(Desiree Bollier) 
ประธานบรหิารฝ่ายบรหิารจัดการแวล ูรเีทล และแบรนดแ์อมบาสเดอรอ์ยา่ง มลิลา่ 
โจโววชิ และอวีา แพ็ดเบริก์ ซึง่ในวนังานมกีารประดบัประดาไฟเฉลมิฉลอง Wertheim 
Village  

 "ฉันรูส้กึดใีจเป็นอยา่งยิง่ทีไ่ดร้ว่มฉลองครบรอบ 10 ปีของ Wertheim Village 
ของ Chic Outlet Shopping(R) ซึง่เป็นโอกาสพเิศษของ Chic Outlet Shopping(R) 
ทีน่่าสนใจ และเกดิขึน้ไมบ่อ่ยครัง้นัก"  

 มลิลา่ โจโววชิ แบรนดแ์อมบาสเดอรข์อง Chic Outlet Shopping(R)  

 ปัจจบุนั Wertheim Village 
เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิมทีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วเขา้สูเ่ยอรมน ีเชน่เดยีวกบั 
Ingolstadt Village ซึง่ตัง้อยูใ่กลก้บัเมอืงมวินคิ นับตัง้แตปี่ 2546 
มนัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืน Wertheim Village ถงึ 19 ลา้นคนจากทัว่โลกทัง้ จนี 
ตะวนัออกกลาง รัสเซยี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้บราซลิ อยีปิต ์และสหรัฐอเมรกิา    

 "วาระครบรอบ 10 ปีถอืเป็นอกีหนึง่กา้วแหง่ความสําเร็จครัง้พเิศษของทัง้ 
Wertheim Village และ Chic Outlet Shopping(R) ตลอดระยะเวลา 10 ปีทีผ่า่นมา 
เราไดส้รา้งแหลง่ทอ่งเทีย่วและชอ็ปป้ิงทีแ่สนพเิศษทัง้ในเยอรมน ีและทัว่ยโุรป 
ซึง่เป็นทีย่อมรับไปทัว่โลก และอกี 10 ปีตอ่จากนีไ้ป จะยิง่มคีวามน่าสนใจมากขึน้ไปอกี 
เพราะจะมกีารขยายสาขาไปยงัจนีในเร็วๆนี”้  

 เดซริ ีโบลเลยีร ์ประธานบรหิารฝ่ายบรหิารจัดการแวล ูรเีทล 

 การเฉลมิฉลองครบรอบ 10 ปี เป็นสว่นหนึง่ของแคมเปญ 'Toast to Chic' โดย 
Chic Outlet Shopping(R) แคมเปญ 'Toast to Chic' 



ซึง่ใหค้วามสําคญักบัการมอบของขวญัเป็นพเิศษนัน้ 
ไดเ้ชญิแขกเพือ่มารว่มฉลองสสีนัแหง่ฤดกูาลดว้ยกจิกรรมรืน่เรงิมากมายทีจั่ดขึน้ใน Chic 
Outlet Shopping(R) Villages ทกุสาขาในยโุรป ในโอกาสนี ้Chic Outlet 
Shopping(R) จะเปิดตวันติยสาร Chic Edition ทีร่วมรวบเคล็ดลบัไลฟ์สไตล ์
ไอเดยีของขวญั และแฟชัน่ทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจ 
นติยสารดงักลา่วจะนําเสนอสไตลแ์ฟชัน่สําหรับเทศกาลเฉลมิฉลองใหแ้กผู่อ้า่น 
และจะวางจําหน่ายที ่Chic Outlet Shopping(R)Villages ทัง้ 9 
สาขาในยโุรปตัง้แตว่นัที ่18 พฤศจกิายนนี ้เป็นตน้ไป 

 รับชมขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัแคมเปญ 'Toast to Chic' campaign ไดท้ีเ่ว็บไซต:์ 
ChicOutletShopping.com (http://www.ChicOutletShopping.com)  

 เกีย่วกบั Wertheim Village  

 Wertheim Village หนึง่ในแหลง่ชอ็ปป้ิงเครอื Chic Outlet Shopping(R) 
Villages ของบรษัิทแวล ูรเีทล ตัง้อยูห่า่งจากแฟรงคเ์ฟิรต์ และนูเรมเบริก์ เพยีงไมถ่งึ 1 
ชัว่โมงสําหรับการเดนิทาง นําเสนอประสบการณ์การชอ็ปป้ิงสนิคา้สดุหรทูีไ่มเ่หมอืนใคร 
แหลง่รวมบตูคิแฟชัน่ และสนิคา้หรหูราตกแตง่บา้นกวา่ 110 รา้น ใน Wertheim Village 
นําเสนอสนิคา้โดดเดน่ประจําฤดกูาลกอ่นๆของแบรนดส์ญัชาตเิยอรมนั 
และแบรนดด์งัทัว่โลก ดว้ยราคาทีป่ระหยดัสงูสดุถงึ 60% จากราคาขายปลกีปกต ิ
โดยจะเปิดใหบ้รกิาร 6 วนัตอ่สปัดาหต์ลอดทัง้ปี แบรนด ์Escada, Longchamp, Bally 
และ Furla เป็นเพยีงสว่นหนึง่ของแบรนดด์งัระดบัโลกในแหลง่ชอ็ปป้ิงแหง่นี ้
และยงัมรีา้นคา้ของดไีซเนอรช์าวเยอรมนัอกีหลายรา้น อาท ิBogner, Birkenstock, 
Roeckl และ Aigner นอกจากนี ้Wertheim Village ใหบ้รกิารรถรับ-สง่ Shopping 
Express(R) จากแฟรงคเ์ฟิรต์ทกุวนั รวมถงึศนูยข์อ้มลูนักทอ่งเทีย่ว 
และผูช้ว่ยในการชอ็ปป้ิง Wertheim Village 
กลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วสําหรับนักทอ่งเทีย่วทีกํ่าลงัมองหาประสบการณ์ชอ็ปป้ิงแบบเ
หนอืระดบั และเพลดิเพลนิไดท้ัง้วันกบัรา้นอาหาร และคาเฟ่มากมาย 
สามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บไซต:์ WertheimVillage.com 
(http://www.wertheimvillage.com)  

 เกีย่วกบั Chic Outlet Shopping(R) 

 Chic Outlet Shopping(R) 
เป็นคอนเซป็ตห์มูบ่า้นจําหน่ายสนิคา้เอาทเ์ล็ทสดุหรขูอง Value Retail 
ซึง่เป็นบรษัิททีเ่ชีย่วชาญดา้นการพัฒนา 
และดําเนนิกจิการจดุหมายปลายทางแหง่การชอ็ปป้ิงสนิคา้สดุหรดูงักลา่ว Chic Outlet 
Shopping(R) นําเสนอคอลเล็กชัน่แบรนดไ์ลฟ์สไตล ์
และแฟชัน่สดุหรขูองแทช้ัน้นําจากฤดกูาลกอ่นๆ พรอ้มสว่นลดสงูสดุถงึ 60% 
และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมายในราคาถกูตลอดทัง้ปี 

 ลกูคา้สามารถเดนิทางมายงั Chic Outlet Shopping(R) 
ทีต่ัง้อยูใ่นเมอืงตา่งๆทางฝ่ังยโุรปไดอ้ยา่งงา่ยดา่ย ไมว่า่จะเป็น ลอนดอน ดับลนิ ปารสี 
มาดรดิ บารเ์ซโลน่า มลิาน โบโลญญา บรัสเซลล ์แอนตเ์วริป์ โคโลญ แฟรงกเ์ฟิรต์ 
มวินกิ รวมถงึสาขาในซโูจว ประเทศจนีทีกํ่าลงัจะเปิดตวัในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2557 
หมูบ่า้นทกุแหง่จัดจําหน่ายสนิคา้แฟชัน่ชัน้สงู มบีรกิาร และการตอ้นรับทีย่อดเยีย่ม 
และการจัดงานเฉลมิฉลองพเิศษ ซึง่ลกูคา้จะรูส้กึคุม้คา่เป็นอยา่งยิง่กบัการอดุหนุนสนิคา้ 
ดว้ยทําเลของหมูบ่า้นจําหน่ายสนิคา้ทีต่ัง้อยูใ่นเมอืงตา่งๆทีม่ชี ือ่เสยีงทัง้ทางวฒันธรรม 
และประวตัศิาสตร ์จงึสง่ผลใหห้มูบ่า้นเหลา่นีก้ลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วระดบันานาชาต ิ



 แวล ูรเีทล ไชน่า บรษัิทใหมใ่นเครอืแวล ูรเีทล เตรยีมเปิดตวัแหลง่ชอ็ปป้ิง Chic 
Outlet Shopping(R) Villages ในประเทศจนี 
จะเปิดสาขาแรกในจนีทีเ่มอืงซโูจวในพืน้ทีสํ่าคญัทางประวตัศิาสตร ์
ซึง่อยูท่างตะวนัตกของเซีย่งไฮไ้ป 50 ไมล ์โดยใชช้ือ่วา่ Suzhou Village(TM) 
ซึง่จะเป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดแ์ฟชัน่ และไลฟ์สไตลส์ดุหรจูากทัว่โลก 
พรอ้มดว้ยบรกิารสดุพเิศษ  

 วดิโีอ: http://www.multivu.com/mnr/64145-ten-year-anniversary-milla-
jovovich-toast-to-chic Source: Value Retail PLC  

 ไมรา่ เจโนวสี 

 โทร. +44-1869-366-737  

 


