Não há dúvidas de que o mercado de casamentos se consolida a cada ano como um
grande negócio. Não basta amor para casar. Organizar, planejar e investir são ações
indispensáveis para quem vai além da assinatura de um papel. Hoje, quem casa quer festa,
glamour, diversão.
Durante a Mostra Noivas, importantes fornecedores do ramo de casamento apresentam
suas propostas em produtos e serviços. O evento se realiza no Centro de Eventos do
BarraShoppingSul, em Porto Alegre. Um ambiente climatizado, iluminado, de acesso
privilegiado e estrutura única.
O mercado de casamentos e festas é um dos que mais tem crescido no Brasil. Estima-se
um movimento acima de R$ 2 bilhões por ano. Casa-se cada vez mais e aumentam as
demandas para festas, roupas, produções e serviços relacionados. Nas bancas, o número
de publicações sobre o assunto cresceu 370% desde 2007. No Brasil, havia sete revistas
que tratavam do tema noivas e de festas, hoje são conhecidos pelo menos 140 títulos em
circulação.
Atentos a esse mercado e às suas particularidades e exigências específicas, Caren Moraes
e Filipe Severo, munidos de know how e muita coragem, resolveram em 2013 criar a Mostra
Noivas, com uma concepção e produção afinadíssima com a realidade atual. Em 2018 o
evento completa 6 anos de atuação no mercado gaúcho, consolidando sua marca e
trazendo cada vez mais visitantes.
Entre os principais produtos e serviços em exposição, destacam-se fotografia, filmagem,
decoração, trajes e acessórios, lembranças, convites e cerimonial, entre outros. Além dos
expositores, o evento também contará com uma programação de desfiles e palestras
exclusivas, variando e dinamizando o conteúdo da mostra a cada dia.
Do tradicional ao inusitado, da vanguarda ao clássico, a Mostra Noivas chegou para ficar e
apresentar a noivos e noivas um painel de tendências e novidades, contato direto com
profissionais e serviços para fazer de cada casamento um evento único.
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