
Pronovias præsenterer Atelier Pronovias 

kollektion for 2018 

BARCELONA, 29. april, 2017/PRNewswire/ --  

Kate Upton, Marie Ange Casta, Nicole Kimple og Lena Gercke, blandt andre 

internationale berømtheder, så sammen med PRONOVIAS' digitale ambassadører det længe 

ventede modeshow fra   

  

PRONOVIAS, det førende brudemodefirma, der henrykkede mere end 2.000 gæster, ved 

firmaets catwalk- show 

på  MNAC i Barcelona, ved præsentationen af  Atelier Pronovias' kollektion for 

2018.   Publikum nød  modeshowet  med en unik iscenesættelse med temaet  "WISH" og med en 

fantastisk ønskebrønd midt på scenen. 

For at se multimediepressemeddelelsen klik på:   

https://www.multivu.com/players/uk/8091251-pronovias-fashion-show-2018/ 

De mange gæster inkluderede den berømte skuespiller og model Kate Upton (USA), modellerne 

Marie Ange Casta (Frankrig) og Karla Mora (Mexico), der er iværksætter 

og veninde med Antonio Banderas, Nicole Kimple (Holland), tv-

værterne Laura Barriales (Italien), Lena Gercke (Tyskland), Zoe Hardman 

(Storbritannien), Andreia Rodrigues og Cristina Ferreira (Portugal), skuespillerinden Vanessa 

Martins (Portugal), influenten Coral Simanovich (Israel), sangeren Cuca 

Roseta (Portugal) og  kendissen Ana Boyer (Spanien). 

  

Topmodellen Kate Upton kommenterede  den nye kollektion med følgende ord: "Pronovias er et 

symbolsk brand , og takket være at jeg har set dette modeshow,  har jeg fået at se , 

at de har forskellige mønstre og stilarter, der passer til alle former for 

brude. Denne kollektion er smuk,  fuld af detaljer og meget sexet." 

  

Englene fra Victoria's Secret,  Romee Strijd, Martha Hunt og Cindy Bruna sammen 

med den internationale topmodel  Bregje Heinen strålede på den  spejlfyldte catwalk. 

  

Via  catwalk- præsentationen opdagede gæsterne de seneste tendenser inden for 

brudemode fra the Atelier Pronovias' kollektion for 2018 med forslag til 

kjoler, der leger med silhuetter og innovative design, der fylder kollektionen med muligheder fra 

havfrue og design med svaj til meget 

omfangsrige  balkjoler.  Kjolerne udført i organza, crepe, blød satin og 

franske kniplinger, bliver afsluttet med hvide ædelstensbroderier, som tilfører kollektionen en 

stor grad af finesse og sarthed. 

  

Fotos fra den røde løber og forreste række: Fotoformat 

for catwalk-fotos: Ugo Camera 

  

https://www.multivu.com/players/uk/8091251-pronovias-fashion-show-2018/


http://www.pronovias.com   

  

@pronovias #PronoviasFashionShow #AtelierPronovias2017 

Download fotos af gæsterne på den røde løber og på forreste række - https://we.tl/xmrqImdFKt 

Download fotos af catwalken - https://we.tl/1NpEkWhw16 

Download catwalk-videoen - https://we.tl/ubKiPLcXNb   

  

Bemærk: Vi minder dig om, at billederne vedhæftet pressemeddelelsen udelukkende er til 

redaktionel brug og ikke under nogen omstændigheder kan bruges til reklameformål. Tilsvarende 

vil enhver brug af disse fotos på forsiden kræve forudgående skriftlig tilladelse fra San Patrick, 

S.L.U. San Patrick, S.L.U. påtager sig ikke noget ansvar for evt. misbrug af fotografierne. 

     (Foto: http://mma.prnewswire.com/media/506017/Pronovias.jpg ) 

 

Video:  

     https://www.multivu.com/players/uk/8091251-pronovias-fashion-show-2018/ 

Kilde: Pronovias 

Claudia Cañas - + 34 608 833 378, claudia.canas@pronovias.es   
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