
Pronovias presenterar kollektionen Atelier 

Pronovias 2018 

BARCELONA, 29 april 2017/PRNewswire/ --  

Kate Upton, Marie Ange Casta, Nicole Kimple och Lena Gercke, bland andra internationella 

kändisar, tillsammans med PRONOVIAS digitala ambassadörer såg den efterlängtade 

modeshowen   

  

PRONOVIAS, det ledande företaget för bröllopsmode, glädja mer än 2 000 gäster vid företagets 

modeuppvisning på MNAC i Barcelona under presentationen av kollektionen Atelier Pronovias 

2018. Publiken kunde njuta av en modeshow med en unik totalpresentation med temat 

"ÖNSKA" med en spektakulär önskebrunn mitt på scenen. 

Klicka här för att se pressläppet med multimedia:  

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

Bland de många gästerna fanns den kända skådespelerskan och modellen Kate Upton (USA), 

modellerna Marie Ange Casta (Frankrike) och Karla Mora (Mexiko), entreprenör och flickvän 

till Antonio Banderas, Nicole Kimple (Nederländerna), TV-presentatörerna Laura Barriales 

(Italien), Lena Gercke (Tyskland), Zoe Hardman (Storbritannien), Andreia Rodrigues ich 

Cristina Ferreira (Portugal), skådespelerskan Vanessa Martins (Portugal), påverkaren Coral 

Simanovich (Israel), sångaren Cuca Roseta (Portugal) och societetslejonet Ana Boyer (Spanien). 

  

Toppmodellen Kate Upton kommenterade den nya kollektionen: "Pronovias är ett tongivande 

märke och tack vare att jag sett denna modeshow har jag kunnat se att de har olika mönster och 

stilar som passar alla sorters brudar. Kollektionen är vacker, full av detaljer och mycket sexig." 

 Nymferna från  

Victoria's Secret, Romee Strijd, Martha Hunt och Cindy Bruna tillsammans med den 

internationella toppmodellen Bregje Heinen såg fantastiska ut på den speglande catwalken. 

  

På catwalkuppvisningen fick gästerna se de senaste  trenderna inom bröllopsmode från 

kollektionen Atelier Pronovias 2018 med klänningsförslag som spelar med siluetter och 

innovativa designer som fyller kollektionen med möjligheter, från sjöjungfrur och utsvängda 

mönster till helt kompletta balklänningar. Klänningarna är gjorda av organza, crepe, mjukt siden 

och fransk spets och är utsmyckade med vita ädelstensbroderier vilket ger kollektionen  mycket 

sofistikering och finess. 

  

Foton från röda mattan och första raden: Fotoformat 

Foton från catwalken: Ugo Cámera 

  

http://www.pronovias.com   

  

@pronovias #PronoviasFashionShow #AtelierPronovias2017 

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


Ladda ner bilderna på gästerna på röda mattan och den första raden - https://we.tl/xmrqImdFKt 

Ladda ner bilderna från catwalken - https://we.tl/1NpEkWhw16 

Ladda ner videon från catwalken - https://we.tl/ubKiPLcXNb   

  

OBS: Vi påminner dig om att bilderna som bifogas med pressmeddelandet är uteslutande för 

redaktionell användning och får inte användas för reklamändamål under några som helst 

omständigheter. På samma sätt måste användningen av dessa bilder på förstasidan kräva tidigare 

skriftligt tillstånd från San Patrick, S.L.U. San Patrick, S.L.U. ansvarar inte för missbruk av 

fotografierna. 

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

 

Video:  

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

Källa: Pronovias 

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