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THALIA SODI LANÇA COLEÇÃO EXCLUSIVA NA MACY’S 
 
Nova linha de vestuário, calçados e acessórios agora disponíveis em 300 lojas Macy's nos 

EUA e em macys.com 

 

NOVA YORK – 19 de fevereiro de 2015 - A Macy's anunciou o lançamento oficial da coleção Thalia 

Sodi, inspirada pela internacionalmente reconhecida cantora, compositora, empresária, escritora e 

filantropa, Thalia. A exclusiva e nova coleção inclui vestuário, sapatos e joias e está disponível em 300 

lojas Macy's nos Estados Unidos e na macys.com. 

 

 “A nova coleção Thalia Sodi é a nossa maior introdução, o lançamento em várias categorias oferece 

aos nossos clientes um olhar coordenado através de roupas, sapatos e joias", disse Jeff Gennette, 

presidente da Macy's. "Nós fomos honrados em fazer essa parceria com a estrela internacional Thalia 

e criar uma coleção inspirada em seu estilo pessoal que vai apelar para as mulheres em toda parte.” 

 

A nova linha será bem feminina, com vestidos, tops e calças, bem como sapatos e acessórios. 

Estampas arrojadas, cores brilhantes, silhuetas sensuais e joias chamativas trazem um toque de 

glamour à linha e estão presentes em toda a coleção. 

 

A coleção oferece grande estilo e moda para todas as mulheres, com especial ênfase no design para 

atrair e satisfazer as necessidades do estilo de vida da consumidora latina. Composta por uma grande 

parte de fãs de Thalia, a clientela latina torna-se um dos segmentos que mais crescem na América. 

Com base em pesquisas da marca, a coleção foi concebida para satisfazer as necessidades de todos 

os tipos de corpo com atributos de ajuste específicos a  silhuetas femininas. 

 

"Eu queria entregar uma coleção para os meus fãs que é transitória e se encaixa em seu estilo de vida 

dinâmico - do dia para a noite", disse Thalia. "Eu também queria criar algo que funciona e se encaixa 
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para as mulheres de todos os estilos e tamanhos - que fará com que cada mulher se sinta bonita. Estou 

muito animada com esse lançamento da minha nova coleção na Macy's e dar os meus fãs a 

oportunidade de usar alguns dos meus itens favoritos que refletem o meu estilo pessoal.” 

 

"Em qualquer negócio e em qualquer categoria - seja moda, música ou entretenimento - se você tem 

diferenciação e pode excitar o mercado, e se você atende ao seu consumidor com algo novo e fresco 

a um preço justo, você vai vencer", disse Thomas D. Mottola, ex-presidente e CEO da Sony Music 

Entertainment. "Isso é o que a nova coleção Thalia Sodi representa." 

 

A celebração do lançamento oficial acontecerá no dia 5 de março na loja carro-chefe da varejista: 

Macy's Herald Square. Haverá a presença da Thalia. A Macy's e a Thalia também organizaram um 

evento de pré-visualização para a mídia ocorrido em 20 de janeiro, 2015, onde a coleção foi 

inspecionada pela primeira vez por Facebook através de um desfile de moda ao vivo. O show foi ao ar 

na página do Facebook da Thalia e já foi visto por milhões de fãs ao redor do mundo. 

 

Thalia também servirá como modelo da marca e porta-voz, e aparece em uma campanha de marketing 

dedicada que incluirá outdoor, imprensa, rádio, digital, e um comercial de televisão que vai estrear 

nacionalmente em meados de fevereiro. 

 

Para saber mais sobre a coleção Thalia Sodi, incluindo vídeo dos bastidores, um guia interativo para 

denominar o visual perfeito e fazer compras visite macys.com/thaliasodi. 

 

Sobre a Macy’s 

  



Macy's, a maior marca de varejo da Macy's, Inc., oferece moda e luxo acessível para clientes em cerca 

de 800 localidades em 45 estados, Distrito de Columbia, Porto Rico e Guam, bem como para os clientes 

nos EUA e mais de 100 destinos internacionais através de sua loja on-line líder na macys.com. Via 

suas lojas, e-commerce, plataformas móveis e sociais, a Macy's oferece variedades distintas para a 

família, incluindo as mais desejadas marcas exclusivas de 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 espetaculares desfiles de moda, eventos culinários, exposições de flores e 

aparições de celebridades. Lojas próprias Macy's - incluindo 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 levando esses destinos para os visitantes. 

Baseando-se uma tradição de mais de 150 anos, e com o apoio coletivo dos clientes e funcionários, 

Macy's ajuda a fortalecer as comunidades, apoiando instituições de caridade locais e nacionais doando 

mais de US $ 70 milhões por ano para ajudar a fazer a diferença na vida dos nossos clientes. 

 

Sobre a Thalia 

Thalía é uma cantora superstar, compositora, radialista, empresária, filantropa, atriz, estilista e 

influenciadora digital. Ela chegou à fama depois de estrelar em várias telenovelas - incluindo 

"Marimar", "Maria Mercedes" e "Maria do Bairro" - que foram traduzidos em várias línguas e foram ao 

ar em mais de 180 países com uma audiência de mais de dois milhões pessoas no mundo. Ela teve 

28 Top 10 singles - 15 dos quais foram para No. 1 - e ela já vendeu mais de 45 milhões de discos, 

fazendo dela uma das artistas latinas mais vendidas de todos os tempos. Ela também recebeu 

inúmeros elogios - incluindo dois prêmios Billboard Latin e vários prêmios Premios lo Nuestro e 

Premios Juventud  - e foi reconhecida em 2013, com uma estrela no Hollywood Walk of Fame. Thalía 

também é considerada uma das mais bem sucedidas artistas mexicanas individuais 

internacionalmente por Univision Communications e Telemundo, e ela é a mais famosa atriz de 

telenovela do México, com uma legião de seguidores em todo o mundo. Ela foi uma das nomeadas 

na People Magazine’s Most Beautiful (Os Mais Belos) um recorde de nove vezes (maio de 2012) e 

uma das 25 maiores Latinas mais poderosas pela People en Español. Thalía vai estrear uma linha de 

moda e acessórios exclusivamente para Macy's em 2015. 

 

 

Para materiais de imprensa da Macy's, incluindo imagens e contatos, por favor, visite nossa sala de 

imprensa on-line em macys.com/pressroom. 
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