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34ª Exposição 
de Semijoias 
da NUBRA.
Com peças belíssimas e vitrines cada vez 

mais impactantes, a 34ª NUBRA veio para 

marcar o início das coleções de 

Outono/Inverno e as novas tendências para 

2020. Nosso evento não parou um minuto e 

mostrou a consolidação das exposições no 

mercado brasileiro de joias e semijoias. 

Foram cerca de 2.100 passantes que 

aproveitaram até o final de semana para 

comprar e abastecer seus estoques.

Com muito glamour, inovação e sofisticação, 

as vitrines da 34ª edição apostaram em tons 

de azul, lilás, vermelho e verde água. As 

peças com banho de ouro e ródium 

apareceram como uma tendência para esse 

ano, presentes em brincos, colares e 

pulseiras com elos.

Depoimento dos visitantes:

"Eu viajo de Brasília à São Paulo quatro vezes 

ao ano para aproveitar as exposições da 

NUBRA. Gosto muito do sistema de exposição 

que tem aqui, por que acho muito bem 

organizado e o melhor de tudo: seguro!“

“Essa é a minha primeira vez no evento da 

NUBRA. Eu achei excelente essa forma de 

exposição, facilita muito para nós, 

compradores. Pude conhecer marcas novas 

de forma mais prática, achar as que melhor 

atendem aos meus clientes e ir direto onde 

preciso. É muito prático!”Liane, Brasília, Distrito Federal

Paula Helena, Itumbiara, Goiás
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As joias marcantes da 92º edição do Oscar
Cerimônia de premiação foi marcada por diamantes clássicos e muito luxo!

No mês fevereiro aconteceu a 92ª 

cerimônia de Prêmios da Academia, o 

Oscar, no Teatro Dolby, em Los Angeles. 

Quem ama a joalheria não se arrependeu 

de ficar ligado na festa do cinema para 

apreciar as maiores e mais sofisticadas 

peças já criadas! O evento trouxe uma 

variedade de brincos, broches, colares, 

braceletes e anéis luxuosos, que 

mereceram um olhar mais atento por parte 

dos amantes de joalheria.

Os indicados ao mais famoso prêmio do 

cinema usaram joias da Forevermark, 

Bulgari, Chopard, Harry Winston, Cartier e 

outras peças de marcas internacionais. 

Indicada na categoria melhor atriz, Scarlett 

Johansson brilhou com brincos clássicos 

da Forevermark e um bracelete de 

diamantes da mesma grife avaliados em 

US$ 2,5 milhões. Já Zazie Beetz foi outra 

atriz que chamou a atenção no tapete 

vermelho pelas lindas joias que escolheu 

para a cerimônia. 
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Faça parte da Associação The 
Office Nubra e tenha benefícios:

     Nove eventos anuais em 2019;

     Contratação de vitrine sujeita à 

     disponibilidade;

     Folder, Website, Aplicativo e Mídias

     Sociais com divulgação da marca;

     Associação sem fins lucrativos;

     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

A famosa vestiu uma série de joias da 

Bulgari, incluindo o colar High Jewelry Divas 

Dream, em ouro branco com diamantes, 

combinados com anéis deslumbrantes.

O que não faltou nesse Red Carpet foi o uso 

de broches de todos os tamanhos para 

transformar o que seria um look simples, em 

uma verdadeira joia. Margot Robbie adornou 

seu vestido preto Chanel com um belíssimo 

broche de lapis-lázuli e pérolas e o Ator 

Timothée Chalamet usou um broche Cartier 

Tradition, de 1955, em ouro branco 18k, 

platina, com rubis e diamantes. Acompanhe 

as fotos.

Associe-se já!


