
 
Pronovias apresenta a Coleção do Atelier Pronovias de 2018 

 

Kate Upton, Marie Ange Casta, Nicole Kimple e Lena Gercke, entre outras celebridades internacionais, 
assistiram, junto com embaixadoras digitais da PRONOVIAS, o muito esperado desfile de modas 

BARCELONA, 30 de abril de 2017 /PRNewswire/ -- A PRONOVIAS, a principal firma de moda nupcial, 
encantou mais de 2.000 convidados em seu desfile de moda no MNAC de Barcelona, para a apresentação da 
Coleção do Atelier Pronovias de 2018. O público desfrutou o desfile de moda com uma encenação única, sob o 
tema "WISH", que exibiu um espetacular poço dos desejos no centro do cenário. 

Para ver o comunicado à imprensa em multimídia, por favor, clique em  
https://www.multivu.com/players/uk/8091251-pronovias-fashion-show-2018/ 

Entre os muitos convidados estavam a atriz e modelo famosa Kate Upton (EUA), as modelos Marie Ange Casta 
(França) e Karla Mora (México), a empreendedora e namorada de Antonio Banderas Nicole Kimple (Holanda), 
as apresentadoras de TV Laura Barriales (Itália), Lena Gercke (Alemanha), Zoe Hardman (Reino Unido), 
Andreia Rodrigues e Cristina Ferreira (Portugal), a atriz Vanessa Martins (Portugal), a influenciadora Coral 
Simanovich (Israel), a cantora Cuca Roseta (Portugal) e a socialite Ana Boyer (Espanha). 

A top model Kate Upton declarou sobre a nova coleção: "A Pronovias é uma marca emblemática e, ao assistir 
esse desfile de moda, percebi que a firma tem padrões e estilos diferentes, que se ajustam a todos os tipos de 
noivas. A coleção é bonita, cheia de detalhes e muito sedutora". 

Os anjos da Victoria's Secret Romee Strijd, Martha Hunt e Cindy Bruna, junto com a top model internacional 
Bregje Heinen, brilharam na passarela espelhada. 

Durante o desfile, os convidados conheceram as últimas tendências da moda nupcial da Coleção do Atelier 
Pronovias de 2018, com propostas de vestidos que jogam com as silhuetas e com a coleção de figurinos 
inovadores que preenchem a coleção com possibilidades, do figurino de sereia e figurinos alargados a vestidos 
de baile completos. Esses vestidos, produzidos em organza, crepe, cetim macio e laços franceses, são 
acabados com bordados com joias brancas, que atribuem à coleção grande sofisticação e delicadeza. 

Fotos do tapete vermelho e da primeira fila: Photoformat 
Fotos da passarela: Ugo Cámera 

http://www.pronovias.com/   

@pronovias #PronoviasFashionShow #AtelierPronovias2017 

Baixe as fotos dos convidados no tapete vermelho e na primeira fila: https://we.tl/xmrqImdFKt 
Baixe as fotos da passarela: https://we.tl/1NpEkWhw16 
Baixe o vídeo da passarela - https://we.tl/ubKiPLcXNb   

OBSERVAÇÃO: Lembramos que as fotos anexadas a este comunicado à imprensa só podem ser usadas 
exclusivamente para fins editoriais e não podem ser usadas para fins publicitários, de maneira alguma. Da 
mesma foram, qualquer uso dessas fotos na capa de publicações requer autorização prévia por escrito da San 
Patrick, S.L.U. A San Patrick, S.L.U. não será responsável por qualquer uso indevido das fotografias. 

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

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

 

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