MINAS TREND ANUNCIA NOVAS GRIFES NA PROGRAMAÇÃO DE DESFILES VERÃO/2017
Uma das atividades mais aguardadas durante o Minas Trend, um dos principais eventos de
lançamentos de moda e acessórios do país, que acontece de 04 a 07 de abril de 2016, no
Expominas, em Belo Horizonte, a programação de desfiles ganha a adesão de três novas
marcas que irão apresentar suas propostas para a próxima temporada Verão/2017.
Nesta edição, as grifes Sonia Pinto, Confraria e Viva por Vivaz, juntam-se a Fabiana
Milazzo, Plural, Lucas Magalhães, Faven e Lino Villaventura para compor os desfiles da
estação, que nesta edição acontecem em novos horários - 11h00, 15h00 e 17h00 -, entre
os dias 05 e 06 de abril, promovendo uma maior integração da atividade com os
compradores e visitantes do salão de negócios.
Novas marcas
Somando mais de 40 anos de atuação, a estilista mineira Sônia Pinto foi uma das
fundadoras do Grupo Mineiro de Moda, no início dos anos 80, sendo pioneira na
realização de desfiles inovadores, como o que apresentou a Coleção Inverno/95 na
Pinacoteca do Estado de São Paulo, fato inédito até então, que contou com edição de
Regina Guerreiro e direção de José Possi Neto. Durante esses anos, a marca mantém
clientes cativos que privilegiam criações atemporais e com forte DNA criativo.
Criada pela mineira Ana Paula Ávila, hoje com sede em Brasília (DF), a Confraria é
especializada em bolsas, sapatos e acessórios de couro, oferecendo um amplo portfolio
com peças direcionadas tanto para o dia-a-dia como também para ocasiões mais
sofisticadas. Presente em vários pontos-de-venda no território nacional, a grife também
exporta para centros de referência como Itália e França, além de Japão e Grécia.
A Viva por Vivaz, segunda marca da Vivaz, traz para a passarela seu perfil fresh e
contemporâneo, com looks que se destacam em baladas, festas e ocasiões sociais. A
“filha” da Vivaz vem atender a uma demanda de mercado, propondo peças jovens,
modernas e ao mesmo tempo mais versáteis, elaboradas para ocasiões menos formais.
Nesta edição, o Minas Trend acontece no período de 04 a 07 de abril - 2ª a 5ª feira -,
proporcionando aos expositores, compradores e visitantes, condições mais adequadas e
acessíveis para a concretização de negócios.
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