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MERGULHE! A MACY'S FAZ UM SPLASH COM A CELEBRAÇÃO DA
CAMPANHA DE VERÃO
Encontre as novidades em moda e casa para festas na piscina, dias de praia e viagens,
incluindo uma colaboração especial da I.N.C + Popsicle®
NEW YORK, NY – Maio, 2017 – O melhor da temporada começa na Macy's, já que a varejista inicia sua
nova campanha para o verão americano "Celebrate Summer" em maio deste ano. Juntando o melhor em
moda e artigos para festas na piscina, viagens pela estrada e tudo mais, a celebração sazonal também
apresenta colaborações de edição limitada. Também neste mês, a Macy's oferece eventos em suas lojas
locais que incentivam os clientes a experimentar o melhor do verão americano.
I.N.C + Popsicle®
A I.N.C International Concepts fez parceria com The Original Brand Popsicle® para uma edição cápsula
limitada, vendida exclusivamente na Macy's. A coleção brilhante e arrojada apresenta impressões lúdicas
inspiradas pela icônica marca Popsicle® e é composta por roupas femininas, masculinas e jovens, além
de acessórios femininos. A coleção é ancorada no comportamento Popsicle ® que apresenta
interpretações artísticas de sabores pop favoritos como o Firecracker ® e Creamsicle ®, e traz diversão
de verão para a vida através da moda.
Pool Party e looks de praia
O verão chama por praias e festas na piscina, e a Macy's tem tudo o que você precisa para estar
fabuloso. Os trajes de banho de duas peças em arco-íris e macramé de uma peça definem a cor como o
ponto alto para aventuras divertidas no sol. As tees com frases atrevidas e remendas com camadas de
adesivos combinam perfeitamente com jeans quando o sol vai embora. Complete o look com bolsas de
vime e pingentes de pompom para estar no clima funky no estilo do verão.
As boias flutuantes e toalha de praia são novidades must-have para o verão de 2017, completo com
temas de frutas e gráficos coloridos. Coleções Martha Stewart e Lacoste apresentam toalhas de praia de
pelúcia com padrões lúdicos, como abacaxis, flamingos, cones de sorvete, listras e desenhos
geométricos.
Road Trip Fashion
Concertos, festivais, bazares - tudo para uma grande viagem de verão. Para aqueles passeios sazonais,
a Macy's tem todos os olhares para mantê-lo confortável e fashion por toda parte. O denim e as tees são
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ótimos para pegar estrada nesse verão, mas com um retoque. Atualizações para o tema "Americana" se
combinam com patchwork e denim rasgado e reparado para estar perfeito para a estrada.
Você está convidado: O melhor do verão para se divertir
Seja hospedando uma festa de verão ou um banho no quintal, a Macy's é o destino final para tudo que
há de divertido no verão. Tablescapes irá mostrar uma explosão da de cores este verão com tons de
doces brilhantes. Fiesta oferece configurações de lugar, louça aberta e peças de servir em um espectro
completo de cores - de cobalto e trevo de escarlate e tangerina. Estes brilhos do arco-íris são certos de
sucesso durante o verão e também são ótimos para o uso diário.
A louça Melamine é um must-have neste verão e Certified International traz uma grande variedade de
talheres e louça de servir em vibrantes padrões florais e xadrez. Complete sua mesa com copos de
acrílico por Martha Stewart Collection, incluindo jarras, que são uma ótima opção divertida. Para aqueles
que gostam de animar as festas com hambúrguer, cachorro-quente e kebab, as churrasqueiras por CharBroil são assenciais para alimentar uma multidão, grandes ou pequenas.
" A campanha da Macy's Celebrate Summer apresenta todos os must-haves para a temporada", disse
Roberson Keffer, vice-presidente/Diretor de Moda para Casa da Macy's. "Velas, toalhas de praia e louça
colorida se destacam em qualquer ocasião para entreter de dentro para fora."
Celebre o verão nas lojas da Macy’s
No sábado, dia 20 de maio, a Macy's organizará eventos de festas na piscina em lojas selecionadas para
celebrar todas as coisas boas do verão e nadar. Cheio de vibrações positivas e atividades lúdicas, as
festas nas lojas irão ajudar os clientes a descobrir o seu estilo de verão final e itens de casa essenciais
que eles precisam para fazer festas de verão especial. Para obter mais informações sobre eventos
Celebrate Summer visite macys.com/events.Para mais informações sobre a moda da Macy's para a
campanha Celebrate Summer, visite macys.com/trendreport.
###
Sobre a Macy’s
Macy’s, a maior marca de varejo da Macy’s, Inc. (NYSE: M), oferece moda e luxo acessível para clientes
em cerca de 670 locais em 45 estados, o Distrito de Columbia, Porto Rico e Guam, bem como para
clientes em todo os EUA e mais de 100 destinos internacionais por meio de sua loja on-line líder de
mercado, a macys.com. Via suas lojas, site de comércio eletrônico, plataformas móveis e sociais, a
Macy’s oferece variedades distintas, incluindo os produtos mais desejados por todos os componentes da
família de marcas exclusivas e moda para ele, ela e casa. Macy’s é conhecida por tais acontecimentos
épicos como Macy's 4th of July Fireworks ® e Macy’s Thanksgiving Day Parade®, bem como desfiles
espetaculares, eventos culinários, exposições de flores e aparições de celebridades. As flagships da
Macy’s - incluem Herald Square, em New York City, Union Square, em San Francisco, State Street, em
Chicago, e Dadeland em Miami e South Coast Plaza, no sul da Califórnia - são conhecidas
internacionalmente e estão virando destinos para os visitantes. Com base em uma tradição de mais de
150 anos, e com o apoio coletivo dos clientes e funcionários, Macy’s ajuda a fortalecer as comunidades
através do apoio a instituições de caridade locais e nacionais dando mais de US $ 69 milhões por ano
para ajudar a fazer a diferença na vida dos nossos clientes. Para materiais de imprensa da Macy’s,
incluindo imagens e contatos, visite nossa sala de imprensa on-line em macys.com/pressroom.
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