Três eventos de moda aquecem o se
tor no Anhembi
Para quem gosta de cuidar da beleza ou trabalha no setor, três eventos do segmento de moda acontecem no
Anhembi.Desde ontem, domingo (19), a Sumirê Fashion Show apresenta novidades em produtos e tendências,
além de palestras e workshops com mais de cem estandes de empresas participantes. O evento acontece
somente até segunda-feira (20) e parte da arrecadação com a venda de ingressos será destinada ao Graac –
Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer.
Já no próximo fim de semana, entre 26 e 30 de junho, outros dois eventos acontecem simultaneamente no
Pavilhão de Exposições doAnhembi com lançamentos das coleções da estação primavera-verão. A Francal –
Feira Internacional da Moda em Calçados e Acessórios e a Fenin Fashion – Feira Nacional da Indústria Fashion
2016.
Setor aquecido
Os produtos relacionados ao segmento de moda e acessórios costumam movimentar também um dos principais
locais de compra popular de São Paulo, a Rua 25 de Março. Segundo levantamento do Observatório de Turismo
e Eventos, núcleo de pesquisas e inteligência de mercado da São Paulo Turismo (SPTuris, empresa municipal
de turismo e eventos), realizado em 2015, os dois artigos mais procurados por quem frequenta a região são
bijuterias (22,1%) e roupas (16,6%). A pesquisa na íntegra está disponível no site observatoriodoturismo.com.br.
Termômetro de eventos
Desde o início do ano, o Anhembi lançou o “Eventômetro”, ferramenta com um painel que contabiliza todos os
eventos a serem realizados em 2016. Antes de fevereiro terminar eram 70 eventos confirmados e, já no mês
seguinte, passou para 90. Abril terminou já perto dos cem eventos e no começo de junho já são 123 eventos dos
mais variados portes e segmentos.
Sumirê Fashion Show 2016
Data: 19 e 20 de junho de 2016.
Horário: das 9h às 20h.
Local: Palácio das Convenções do Anhembi.
End.: Av. Olavo Fontoura, 1209 – Santana – zona Norte – São Paulo.
Tel.: (11) 2440-1404.
belezadobem.com
Francal – Feira Internacional da Moda em Calçados e Acessórios
Data: 26 a 30 de junho de 2016.
Horário: das 10h às 20h.
Local: Pavilhão de Exposições Anhembi.
End.: Av. Olavo Fontoura 1209 – Santana – zona Norte – São Paulo.
Tel.: (11) 2226-3100.

feirafrancal.com.br
Fenin Fashion – Primavera/ Verão
Data: 26 a 29 de junho de 2016.
Horário: das 10h às 20h.
Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi.
End.: Avenida Olavo Fontoura, 1209 – Santana – zona Norte – São Paulo.
Preço: entrada franca.
Tel.: (51) 3316 – 3100
fenimfeiras.com.br
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