Bride Mostra 2011
Evento reúne 20 noivas e diversos fornecedores no Hotel Fasano no domingo (dia 29)

A estilista Emanuelle Junqueira está entre os fornecedores que participam da Bride Mostra 2011,
no Hotel Fasano (Foto: Reprodução)

O Hotel Fasano, nos Jardins, abre suas portas neste domingo (dia 29) para o Bride Mostra
2011, evento que reunirá 20 noivas vips e contará com a presença de importantes empresas
no mercado de festas, como Casa Vasconcelos, Bacchin, Puntuale, e alguns dos mais
importantes estilistas do Brasil, como Emannuelle Junqueira, a francesa Cymbeline e a
espanhola Rosa Clará. “O mês de maio é o das noivas e das grandes feiras, como a Casar.
Mas a ideia do Bride Mostra 2011 é atender 20 noivas VIPs para que elas possam ter um
contato mais próximo com renomados profissionais. Por isso, a lista de fornecedores que
convidamos é exclusiva e restrita a empresas com destacado papel no mercado, tudo para
que as noivas possam conhecer e optar para que estejam lindas quando subirem ao altar”, diz
Carol D’Angelo, da Salve Sto. Antônio.
Em cada uma das três salas do Fasano, o Bride Mostra 2011 haverá uma novidade para as
noivas: na produção de maquiagem e cabelo, a Puntuale apresentará as tendências em make
que melhor combinam com cada estilo de pessoa. A FIT, especializada em consultoria de
imagem pessoal, dará dicas e sugestões sobre qual o melhor tipo de vestido usar na cerimônia,
qual o melhor penteado e qual combina com determinado tipo de rosto. Os vestidos serão
o ponto alto da Mostra. Cada estilista deixará à disposição das convidadas cerca de cinco
modelos. Além disso, uma exclusiva lista de destinos de lua de mel será apresentada pela Be
Happy Viagens e os doces artesanais ficarão por conta de Jean Et Marie, La Vie em Douce e
Kykah, tudo isso acompanhado com champagne Perrier Jouët Grand Brut.
Inscrições e mais informações pelo email contato@salvestoantonio.com.br

