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31ª Edição da NUBRA!
Este mês a NUBRA realizou sua 31ª edição e trouxe diversas novidades
e tendências para os visitantes! Acompanhe os highlights!
A 31ª edição da NUBRA foi um sucesso e
movimentou vários empreendedores e
empreendedoras de todo o Brasil. Teve até
um grupo de mulheres que veio da Argentina!
Foram cerca de 2.529 visitantes em 8 dias de
exposição. Uma oportunidade perfeita para
fechar negócios e parcerias para 2020.

As joias coloridas e as peças “maxis” também
continuam crescendo no mercado e
provando que quanto maior e mais colorido,
melhor! Já as banhadas a ouro seguem
inabaláveis na hora da escolha. Sem dúvidas,
essas peças estão fazendo a cabeça das
mulheres e dos associados.

No mundo da moda as tendências sempre
mudam e precisamos estar atualizados no
que o mercado pede. Os associados sempre
expõem uma diversidade de semijoias e
acessórios que estão em febre para seus
clientes.

Uma dica que bombou: o pingente de figa! Ele
geralmente é usado por quem quer atrair
dinheiro, um ótimo amuleto para trazer bons
resultados. Superstição? É também um bom
protetor contra a inveja e o mal olhado.

A próxima edição da NUBRA acontecerá nos
Mais uma vez, o que bombou foram as peças dias 03 e 04 de Dezembro e promete fechar o
criativas para complementar o look verão. ano com chave de ouro!
Muitas cores com toques em neon, amuletos,
referências a positividade e a boa sorte. Tudo
o que está fazendo mais sucesso no mundo
das blogueiras e influenciadoras.
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Depoimentos dos visitantes Associe-se já!
Faça parte da Associação The
Office Nubra e tenha benefícios:
Nove eventos anuais em 2019;
Contratação de vitrine sujeita à
disponibilidade;

Depoimento 01:

Depoimento 02:

“Eu gostei da visualização porque você já
tem uma noção de como são as
mercadorias das lojas, daquilo que eu
compro e daquilo que está exposto. Então,
eu acho que visivelmente é muito bom, da
pra gente ter uma noção do que a gente
quer comprar.”

“Vim pra cá só para conhecer a feira. É a
minha primeira vez e estou achando bem
organizada essa metodologia
da
exposição, que indica o andar, pra quando
você se interessar por uma peça poder ir
direto, e isso facilita bastante! Isso dá
uma filtrada e economiza tempo!”

Folder, Website, Aplicativo e Mídias
Sociais com divulgação da marca;
Associação sem fins lucrativos;

Leandro - Guaíra.

Márcia - Terezina.

Associação do setor de joias, semijoias
e bijoux focada em benefícios às
empresas que tenham matriz/filial no
prédio The Office Frei Caneca.
Mais informações:
(11) 99503.3232
contato@theofficenubra.com.br

