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الرق PRONOVIAS سفراء إلى إضافة العالم مشاهير بين من كن جيركي لينا و كمبل ونيكول كاستا أنجي وماري أبتون كايت
   انتظاره طال األزياء الذي عرض الذين شهدوا ميين الدوليين

  

ما يزيد  أن تسعد العرائس في مجال أزياء الشركة الرائدة ،وهي PRONOVIAS وقد استطاعت

الذي  األزياء عرض في ضيف 2000 عن 

لعام  Atelier Pronovias مجموعة عرض أجل من وذك ببرشلونة الوطني كتالونيا متحف في الشركة نظمته

بعنوان  فكرة رئيسية في ظل حيث خرج  الرائع اإلخراج ظهر بفضل الذي بالعرض الحضور استمتع جمهور ولقد .2018

 "أمنية" حيث تم التعبير عن األمنيات البهيجة التي خطفت األضواء وحظيت باهتمام الجميع.

  لالطالع على التصريح الصحفي متعدد الوسائط/ يرجى النقر على الرابط:
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)من الواليات المتحدة  أبتون كايت الشهيرة األزياء وعارضة الممثلة كانت الذين حضروا العرض الكثيرين الضيوف ومن بين

)من  مورا كارال و ))من فرنسا( كاستا أنجي ماري عارضة األزياءاألمريكية( و

ومقدمات البرامج  هولندا( )من بانديراس أنطونيو وصديقة المشروعات رائدة كمبل ونيكول المكسيك(

هاردمن )من المملكة  وزوي )من ألمانيا( جيريك ولينا )من إيطاليا( بريالس لورا التلفزيونية

والشخصية العامة  )من البرتغال( فانيسا مارتنز والممثلة )من البرتغال( فرييرا كرستينا و جزرودري وأندريا المتحدة(

 )من أسبانيا(. بوير آنا االجتماعية الناشطة و )من البرتغال( كوكا روزيتا والمغنية )من إسرائيل( سمانوفيتش كورال المؤثرة

  

عن عالمة  عبارة Pronovias"إن برونوفياس  الجديدة بقولها: ةالمجموع على أبتون كايت األكثر شهرة العارضة علقت وقد

كيف  أرى أن في هذه الليلة مًعا نحضره الذي األزياء عرض مشاهدتي بفضل وقد استطعت تمثل رمًزا في مجالها تجارية

كما  بالتفاصيل مليئةو في الجمال غاية المجموعة إن العرائس. أنواع كل مع تتناسب التي الصيحات و األنماط محتلف لديهم أن

 اإلثارة." غاية في أنها

  

األكثر   العالمية العارضة ومعهن برونا سيندي و هنت ومارثا ستريجد رومي فكتوريا السريات مالئكة وقد لمع نجم

 على منصة عرض األزياء المموه بالمرايا. هوالء العارضات بطالت بهية  ظهرت حيث هيينين بريججي شهرة

  

مالبس  صيحات أحدث األزياء عبر منصة عرض العرض الذي شاهدوه من خالل ضيوفال استكشف وقد

عروًضا  التي ضمت 2018 لعام Atelier Pronovias  أتيلييه برونوفياس مجموعة من العرائس

أزياء تصاميم  بين تتراوح بإمكانات المجموعة مألت تصاميم إبداعية ضمت كما نجًما لها السيلويت طراز كان التي للفساتين

حياكة  تمت لقد الرداء المنتفخ كامل االستدارة . من طراز تلك الفساتين وبين المشرقة المتوهجة التصاميم و الحوريات

ووصلت لتصميمها  الفرنسي والدانتيل الناعم والساتان والكريب األورجنزا بأقمشة الفساتين

 لمسة من الرقة. كما تضفي عليها وإتقان هائل جاذبية عةالمجمو تمنح التي البيضاء الكريمة األحجار من بتطريز النهائي

  

 نسق الصور األمامي: والصف األحمر للبساط المأخوذة الصور

 أوجو كاميرا منصة العرض صور

  

http://www.pronovias.com   
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@pronovias #PronoviasFashionShow #AtelierPronovias2017 

 https://we.tl/xmrqImdFKtتحميل صور الضيوف على البساط األحمر والصف األمامي

 https://we.tl/1NpEkWhw16 -تحميل صور منصة عرض األزياء 

   https://we.tl/ubKiPLcXNb -تحميل فيديو منصة عرض األزياء 

  

ملحوظة: نذكركم بأن الصور المرفقة بالتصريح الصحفي تستخدم حصًرا ألغراض التحرير الصحفي وال يجوز استخدامها 

قة من سان ألغراض النشر بأي حال من األحوال. كما يتطلب استخدام تلك الصور في صفحة الغالف موافقة مكتوبة مسب

 باتريك، في أس أل يو، حيث لن يكون مسؤوالً عن سوء استخدام الصور بأي حال من األحوال.
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