VESTIDOS EXCLUSIVOS
PARA NOIVAS MODERNAS
Depois de sete anos desenvolvendo produtos para a grife Isabela Capeto, a estilista
Sonia Soneghet (21 9321-9280) resolveu
ter uma marca para chamar de sua. Simpática e espirituosa, ela recebe suas clientes
com hora marcada, num ambiente aconchegante: o apartamento carioca que já lhe
serviu de moradia. Sonia não tem coleção
prêt-à-porter porque prefere desenvolver
modelos únicos, inspirados nos desejos e
sonhos de cada mulher. A profissional não
dispensa o uso de materiais nobres. Bemhumorada, ela define suas noivas como
“modernas e independentes. Elas chegam
à igreja dirigindo um Smart, e seus noivos
chegam numa Vespa”.

ANDARELLA
NOIVAS
A Andarella (www.
andarella.com.br) se
rendeu ao mundo
das noivas e lançou
calçados para o grande dia. E o melhor:
dá para criar um modelo escolhendo o tipo de tecido e acessório. São seis modelos de sapatos com
oito tecidos padrões e oito tecidos e cores que variam conforme as coleções.
Além dos tecidos, ainda é possível escolher os acessórios para customizar. São
várias opções como laços, strass e flores. Com uma rápida análise combinatória, é
possível saber a quantidade de opções que a marca oferece... A ideia de criar uma
linha para as noivas surgiu quando a sócia diretora da empresa, Bianca Borges,
percebeu, durante os preparativos do seu casamento, que havia espaço para mais
opções de sapatos para o grande dia. Os preços variam entre R$ 289 a R$ 354 e
a entrega é feita em 90 dias.

CASAMENTO EM ALTO-MAR
Dica para quem quer casar em altomar: o MSC Magnífica e o MSC
Fantasia realizam casamentos. Tem
dúvidas sobre como fazer? A organizadora de eventos Fernanda Barreto (11
2597-4553) é especialista no assunto.
Uma das vantagens é que além da festa
dá para aproveitar a viagem com os
convidados. Os valores variam e pode
custar em média R$25 mil, com tudo
incluído, exceto as cabines dos convidados. Os roteiros incluem lugares na
América do Sul, Europa ou Caribe.
Mais detalhes sobre casamentos no
navio estão no site www.fernandabarreto.com.br.

NOVO ESPAÇO DE BELEZA
PARA AS NOIVAS

JAPIASSÚ MAIS MODERNA
A empresa Alexandre Japiassú Som e
Iluminação, famosa por inovar sempre
em seus serviços, está investindo em
comunicação. Para simplificar e agradar
seus clientes, a empresa agora se chama
apenas Japiassú Luz, Som & Imagem. E
junto com a nova marca surgiu um novo
site www.japiassu.com.br, um blog e
páginas no Twitter e no Facebook.

As noivas mais antenadas já conhecem
o trabalho das beauty artists Carol Bicudo
e Carla Biriba, sócias do Bliss Me. Agora,
as duas profissionais se uniram à produtora de moda Mariana Salim e abriram
um espaço de moda e beleza, na Gávea,
chamado Suspiro. O lugar funcionará
como estúdio para ensaios fotográficos,
prévias com as noivas, curso de automaquiagem, além de bazar e espaço cultural.
Elas atendem com hora marcada. Os
agendamentos podem ser feitos pelo email contato@blissme.com.br ou pelo
telefone (21) 8121-5306.

NEM PRECISAVA!
Com um visual de tirar o fôlego, o Costa do Sol Boutique Hotel, em Búzios, é um dos endereços preferidos das noivas que
casam na região. E para que elas tenham muito mais conforto, o espaço está sendo ampliado. “Teremos agora um ambiente
exclusivo para minicasamentos, onde as
noivas terão mais liberdade para receber
seus convidados. Mas elas, é claro, ainda
poderão utilizar a área - linda! - ao lado
da piscina”, explica a gerente geral do
hotel, Esther Fernandes. Com possibilidade para receber até 200 pessoas, o
anexo tem previsão de inauguração em
fevereiro de 2013 e também estará à
disposição para eventos corporativos.
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