Cadima Shopping promove eventos e
apresenta coleção Outono-Inverno 2011
em “Casa de Vidro”
Além de ganhar testes gratuitos de fotogenia e concorrer a um dia em Spa, o
público poderá conferir os bastidores dos desfiles e das sessões fotográficas.
Nova Friburgo, 25 de março de 2011.

Para apresentar a Coleção Outono-Inverno 2011, o Cadima Shopping recorreu
a uma boa dose de criatividade. Neste fim de semana – 25, 26 e 27 de março o público ainda vai poder conferir as principais tendências da moda para as
próximas estações, estimulado pela movimentação de quatro modelos e
manequins em uma “Casa de Vidro”. Os modelos da Agência Frimodels estão
proporcionando um verdadeiro show de moda para os espectadores.
A “Casa de Vidro Frimodel” – uma parceria do shopping com a agência
Frimodels - está instalada na Praça Cadima - no 1º piso do Cadima Shopping –
desde a semana passada. Ali, os modelos profissionais mostram aos
freqüentadores do shopping mais querido da região os bastidores de um
evento de moda, além das sessões fotográficas e desfiles. Para o público,
também são oferecidos testes de fotogenia gratuitos. E quem fizer o teste de
fotogenia, ainda concorre a um dia de spa na Pousada Refúgio dos Falcões.
Todas as peças de roupas e acessórios dos desfiles, sessões de fotos e de uso
na “Casa de Vidro” foram cedidas pelas lojas do Cadima Shopping. O
espetáculo acontece de 14h às 20h [veja programação abaixo]. Esta campanha
é uma parceria entre o Cadima Shopping e a Agência Frimodel Modelos e
Manequins, com o apoio da WF Esquadrias de Alumínio e Vidraçaria e Prime
Club.
Serviço:
Lançamento da Coleção Outono/Inverno Cadima Shopping
Data: 16 a 27 de março de 2011
Local: Praça Cadima, 1º piso do Cadima Shopping
Datas dos desfiles e sessões de fotos da Casa de Vidro Frimodel:
18, 19 e 20 de março, das 14h às 20h
25, 26 e 27 de março, das 14h às 20h
Programação dos Desfiles & Fotos:
14h: Primeiro desfile
15h30: Primeira sessão fotográfica
Intervalo até as 16h30
16h30: Sessão fotográfica infantil
18h: Segunda sessão fotográfica
19h30: Desfile de encerramento
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