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  --/ PRNewswire/2017באפריל  29ברצלונה, 

הבינלאומיים, לצד השגריר הדיגיטלי של   הידוענים יתר בין גרקי, לנה ו קימפל, ניקול קסטה, אנג'י מארי אפטון, קייט
PRONOVIAS,שרבים חיכו לה, של  , צפו בתצוגת האופנהPRONOVIAS 

  

, MNAC-אורחים במופע של החברה ב 2,000-החברה המובילה לאופנת כלות. תצוגת האופנה הלהיבה יותר מ -

.הקהל נהנה מתצוגת אופנה עם תפאורת נושא מיוחדת Atelier Pronovias 2018ברצלונה, לכבוד הוצאת הקולקציה 

 במה." )איחולים( שכללה מבנה של באר משאלות מרהיבה במרכז הWISHשכונתה "

https://www.multivu.com/players/uk/8091251-  לצפייה בהודעת המולטימדיה לעיתונות, אנא הקליקו:

2018-show-fashion-pronovias/ 

 

  

המפורסמת קייט אפטון )מארה"ב(, הדוגמניות מארי אנג'י קסטה האורחים הרבים כללו את השחקנית והדוגמנית 

)מצרפת( וקרלה מורה )ממקסיקו(, היזמית ובת זוגו של אנטוניו בנדראס, ניקול קימפל )מהולנד(, מגישות הטלוויזיה 

ה לורה בריאלס )מאיטליה(, לנה גרקי )מגרמניה(, זואי הרדמן )מבריטניה(, אנדראה רודריגז וכריסטינה פרייר

)מפורטוגל(, השחקנית ונסה מרטינס )מפורטוגל(, אשת החברה קורל סימנוביץ' )מישראל(, הזמרת קוקה רוזטה 

 )מפורטוגל(, ואשת החברה אנה בויר )מספרד(.

  

היא מותג למופת, ובתצוגת האופנה הזאת, ראיתי  Pronoviasהעל קייט אפטון הגיבה על הקולקציה החדשה: "-דוגמנית

הקולקציה יפהפייה, מלאת פרטים וסקסית  ם והסגנונות של החברה, המתאימים לכל סוגי הכלות".את מבחר הדגמי

 מאוד."

  

, רומי סטריג'ד, מרתה האנט וסינדי ברונה, זהרו על מסלול תצוגת האופנה המשתקף, Victoria's Secretדוגמניות  

 העל, ברגיה היינן.-לצדה של דוגמנית

  

ים נחשפו לטרנדים האחרונים באופנת כלות מתוך קולקציית במהלך תצוגת האופנה, האורח

Atelier Pronovias 2018  עם דגמי שמלות המשחקים על צלליות ועיצובים חדשניים הממלאים את הקולקציה

השמלות, שעוצבו באורגנזה,  באפשרויות, החל מעיצוב בת ים ודגמים מתרחבים ועד שמלות נשף מלאות ביותר.

ובתחרה צרפתית, משולבות בגימורי תחרה ואבני חן לבנות, המעניקים לקולקציה תחכום רב במלמלה, בסאטן רך 

 ועדינות.

  

 Photoformat צילומי שטיח אדום ושורה ראשונה:

Runway : Ugo Cámera 

  

http://www.pronovias.com   

  

@pronovias #PronoviasFashionShow #AtelierPronovias2017 

 https://we.tl/xmrqImdFKt -להורדת תמונות האורחים על השטיח האדום ובשורה הראשונה 

 https://we.tl/1NpEkWhw16 -להורדת תמונות המסלול 
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   https://we.tl/ubKiPLcXNb -להורדת וידאו המסלול 

  

שימו לב: אנו מזכירים כי התמונות המצורפות להודעה לעיתונות בלעדיות לשימוש העורכים ואין להשתמש בהן 

. San Patrick, S.L.Uלצורכי פרסום בשום מקרה. בדומה לכך, שימוש בכל תמונות השער מחייב אישור בכתב מ: 

 . לא תהיה אחראית לכל שימוש בלתי הולם בתמונות.San Patrick, S.L.Uחברת .

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

  וידאו:

 

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

 Pronoviasמקור: 
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