
 
Desejos no mundo todo: as Villages do Chic Outlet Shopping® comemoram o Ano Novo 

chinês 

LONDRES, 11 de fevereiro de 2015 /PRNewswire/ -- Durante o mês de fevereiro, as nove Villages 
do Chic Outlet Shopping® na Europa comemorarão o Ano Novo chinês em parceria com a UnionPay 
International, ao oferecer aos visitantes a oportunidade de compartilhar desejos no mundo todo, além 
de ofertas incríveis para visitantes chineses. Além disso, a décima Village da Value Retail, a Suzhou 
Village, inaugurada em maio de 2014 em Suzhou, China, também oferece um excelente calendário 
de eventos e convida os visitantes a se inspirarem e compartilharem lembranças inesquecíveis com 
a família e os amigos no Ano da Cabra. 

Para ver o comunicado de imprensa multimídia, 
acesse: http://www.multivu.com/players/English/7445351-wishes-chic-chinese-new-year/ 

O Ano Novo chinês é um momento para estar com a família, trocar presentes, ir a festas e ver fogos 
de artifício. É comemorado por uma em cada seis pessoas do mundo todo. O festival está associado 
à cor vermelha e, portanto, dar e receber pacotes vermelhos na ocasião é sinônimo de sorte. 
Tradicionalmente, aqueles que o celebram colocarão fitas vermelhas ou amarrarão desejos em uma 
"árvore de desejos", na esperança de que seu desejo se torne realidade e traga sorte no próximo 
ano. As Villages da Europa contam com suas próprias árvores de desejos, onde os visitantes podem 
depositar seus desejos para o próximo ano. 

Os visitantes chineses das Villages europeias podem inserir suas informações on-line 
em ChicOutletShopping.com para receber um envelope vermelho especial do Ano Novo chinês, que 
pode ser retirado no setor de boas-vindas ou na central de informações turísticas ao chegar na 
Village escolhida. O envelope contará com ofertas exclusivas das boutiques participantes da Village, 
além de uma etiqueta de "desejos" da UnionPay para que os visitantes coloquem seu próprio desejo 
na árvore de desejos. Esses desejos não ficarão apenas nas Villages; eles viajarão o mundo por 
meio das mídias sociais. Os visitantes podem compartilhar seus desejos e fotos da árvore de desejos 
com uma hashtag exclusiva para cada Village. 

As Villages do Chic Outlet Shopping® recebem milhares de visitantes chineses todos os anos, que 
são atraídos pela seleção diferenciada de marcas, pelo autêntico ambiente europeu e pelo valor 
excepcional. Em 2014, a China representou 44% de todas as vendas com restituição de impostos 
(não UE) nas Villages da Europa, com um aumento de 29% nas vendas em um ano.* A UnionPay 
International agora é aceita em várias boutiques das Villages da Europa, facilitando as transações 
para os visitantes internacionais. 

A Suzhou Village, na China, também ajuda a tornar realidade os desejos de alguns visitantes, com 
um sorteio realizado em parceria com a Suzhou TV. Os visitantes podem enviar seus desejos para o 
Ano da Cabra enquanto visitam a Village e devem ficar atentos, pois uma equipe de filmagem do 
canal pode surpreendê-los na porta de casa! A cada semana um sortudo receberá 5.000 RMB e 
outros 50 finalistas receberão 500 RMB para ajudar a tornar seus sonhos realidade. 

Com mais de 1.000 boutiques de moda internacional e marcas de luxo no conjunto de dez Villages – 
todas com descontos de até 60%, algumas vezes até mais, sobre o preço de varejo recomendado –, 
um programa de entretenimento imperdível e um conjunto de serviços de nível superior para a 
melhor experiência de compras de luxo, as Villages são o destino perfeito para comemorar o Ano 
Novo chinês. 

Notas aos editores  
*Fonte: dados de impostos restituídos da Global Blue, Premier Tax Free, Fexco e Tax Free 
Worldwide 

Sobre o Chic Outlet Shopping®  
O Chic Outlet Shopping® é um conceito exclusivo de pontas de estoque criado pela Value Retail, a 
única empresa especializada exclusivamente no desenvolvimento e operação de pontas de estoque 

http://www.multivu.com/players/English/7445351-wishes-chic-chinese-new-year/
http://www.chicoutletshopping.com/


de luxo, o conjunto de Villages do Chic Outlet Shopping®. As Villages contêm as principais marcas 
de luxo de moda e estilo de vida e oferecem descontos de até 60%, algumas vezes até mais, sobre o 
preço de varejo recomendado, durante o ano todo. Com fácil acesso em algumas das principais 
cidades da Europa, como Londres, Dublin, Paris, Madri, Barcelona, Milão, Bolonha, Bruxelas, 
Antuérpia, Colônia, Frankfurt, Munique e Suzhou, China, as Villages são sinônimo de alta costura, 
serviço de alto nível e hospitalidade, um calendário de eventos famosos e valor excepcional pelo 
dinheiro. Localizadas em regiões de renome cultural e histórico, as Villages se transformaram em 
destinos turísticos internacionais por mérito próprio. O empreendimento da Value Retail levou seu 
conceito diferenciado de Chic Outlet Shopping® para a China, e sua primeira Village – Suzhou 
Village – está localizada na histórica Suzhou, a 50 milhas a oeste de Xangai, e foi inaugurada em 
maio de 2014. A segunda Village da Value Retail China, a Shanghai Village, estará localizada na 
Zona de Resorts e Turismo Internacional de Xangai (ZRTIX), que inclui o Shanghai Disney Resort, e 
será inaugurada no outono de 2015. Assim como os outros membros do conjunto de Villages do Chic 
Outlet Shopping®, a Suzhou Village e a Shanghai Village se caracterizarão pela oferta de marcas 
internacionais de luxo de moda e estilo de vida, além de um nível de serviço excepcional, e serão os 
destinos turísticos de compras mais importantes da Ásia. 

Sobre a UnionPay International  
A UnionPay International (UPI) é uma subsidiária da China UnionPay com foco no crescimento e 
suporte dos negócios globais da UnionPay. Em parceria com mais de 300 instituições do mundo 
todo, a UnionPay International alcançou a aceitação de cartões em 148 países e regiões fora da 
China continental, com emissão em mais de 30 países e regiões. A UnionPay International oferece 
serviços de pagamentos internacionais, seguros e econômicos para a maior base de titulares de 
cartões do mundo e garante serviços locais práticos para um número crescente de titulares de 
cartões UnionPay e comerciantes do mundo todo. 

Para mais informações sobre a UnionPay International, acesse: http://www.unionpayintl.com/en 
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