
Pronovias esittelee Atelier Pronovias 2018 -

kokoelman 

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

Kate Upton, Marie Ange Casta, Nicole Kimple ja Lena Gercke sekä muut kansainväliset 

kuuluisuudet näkivät yhdessä PRONOVIASin digitaalisten lähettiläiden kanssa pitkään odotetun 

muotinäytöksen   

  

PRONOVIAS, johtava morsiusmuotitalo, ilahdutti yli 2 000 vierasta näytöksellään Barcelonassa 

Katalonian kansallistaidemuseo MNAC:ssa esittelemällä Atelier Pronovias 2018 -kokoelman. 

Yleisö nautti ainutlaatuisella näyttämöllä esitetystä "WISH"-teemaisesta muotinäytöksestä, jossa 

keskinäyttämöllä komeili upea toivomuskaivo. 

Voit katsoa multimediauutisen napsauttamalla tästä:  

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

Lukuisten vieraiden joukossa olivat kuuluisa  näyttelijä ja malli Kate Upton (USA), mallit Marie 

Ange Casta (Ranska) ja Karla Mora (Meksiko), yrittäjä ja Antonio Banderasin tyttöystävä Nicole 

Kimple (Alankomaat), TV-juontajat Laura Barriales (Italia), Lena Gercke (Saksa), Zoe Hardman 

(Iso-Britannia), Andreia Rodrigues ja Cristina Ferreira (Portugali), näyttelijä Vanessa Martins 

(Portugali), vaikuttaja Coral Simanovich (Israel), laulaja Cuca Roseta (Portugali), sekä 

seurapiirikaunotar Ana Boyer (Espanja). 

  

Huippumalli Kate Upton kommentoi uutta kokoelmaa: "Pronovias on ikoninen tuotemerkki, ja 

tämä muotinäytös osoitti, että heillä on erilaisia malleja ja tyylejä, joista löytyy sopiva 

kaikenlaisille morsiamille. Kokoelma on kaunis, täynnä yksityiskohtia ja erittäin seksikäs." 

  

Victoria's Secret -enkelit Romee Strijd, Martha Hunt ja Cindy Bruna sekä kansainvälinen 

huippumalli Bregje Heinen säteilivät peilipinnoitetulla catwalkilla. 

  

Catwalk-esittelyn aikana kutsuyleisö tutustui Atelier Pronovias 2018 -kokoelman myötä 

uusimpiin morsiusmuodin suuntauksiin;  puvut leikittelivät silueteilla ja innovatiiviset design-

ideat täyttivät kokoelman mahdollisuuksilla, merenneidoista ja levenevistä helmoista näyttäviin 

tanssiaispukuihin. Organzasta, krepistä, pehmeästä satiinista ja ranskalaisesta pitsistä valmistetut 

puvut on viimeistelty valkoisilla jalokivikirjauksilla, jotka antavat kokoelmalle hienostuneen ja 

aistikkaan silauksen. 

  

Kuvat punaiselta  matolta  ja  eturivistä: Kuvamuoto 

Catwalk-kuvat: Ugo Cámera 

  

http://www.pronovias.com   

  

@pronovias #PronoviasFashionShow #AtelierPronovias2017 

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


Lataa kuvat vieraista punaisella matolla ja eturivissä - https://we.tl/xmrqImdFKt 

Lataa catwalk-kuvat - https://we.tl/1NpEkWhw16 

Lataa catwalk-video - https://we.tl/ubKiPLcXNb   

  

HUOMAA: Muistutamme, että lehdistötiedotteeseen liitetyt kuvat on tarkoitettu vain 

toimitukselliseen käyttöön, eikä niitä voi missään tapauksessa käyttää mainostarkoituksiin. 

Vastaavasti kuvien käyttö kansisivulla vaatii kirjallisen ennakkosuostumuksen San Patrickilta, 

S.L.U. San Patrick, S.L.U. ei ole vastuussa kuvien mahdollisesta väärinkäytöstä. 

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

 

Video:  

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

Lähde: Pronovias 

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

https://we.tl/xmrqImdFKt
https://we.tl/1NpEkWhw16
https://we.tl/ubKiPLcXNb
http://mma.prnewswire.com/media/506017/Pronovias.jpg
https://www.multivu.com/players/uk/8091251-pronovias-fashion-show-2018/

