Nota de premsa

Girona, 29 de novembre de 2015

Tot Nuvis Girona tanca les portes de la 23a edició amb
un augment del 34% en el nombre de visitants
El saló nupcial i de tot tipus de celebracions és el punt de referència a les comarques gironines per a
casaments, aniversaris, batejos, comunions o sopars d’empreses, entre d’altres

Una de les desfilades de Tot Nuvis de la 23a edició

La 23a edició de Tot Nuvis Girona ha tancat avui les portes amb un increment del 34% en el nombre de visitants
respecte del 2014. Un total de 4.700 persones han pogut gaudir amb les diferents propostes que, durant tres dies,
han presentat els 122 expositors que hi han participat. El saló nupcial i de tot tipus de celebracions es referma com el
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punt de referència a Girona per a casaments, aniversaris, batejos, comunions o sopars d’empreses, entre d’altres,
amb prop d’un 90% de visitants provinents de les comarques gironines. El saló ha generat negoci més enllà del 2016,
ja que una part dels nuvis que hi ha buscat assessorament tenen previst el seu enllaç per al 2017.
Els expositors han valorat de forma positiva el desenvolupament de Tot Nuvis Girona i un 80% dels mateixos ha
manifestat la seva intenció de tornar a l’edició del 2016. La diversificació de les desfilades en dos espais ha rebut una
bona acollida per part dels assistents i ha permès que s’ampliï l’aforament, amb 900 persones a les tres desfilades de
Tot Nuvis, i 400 a les dues de Tot Celebracions.
Joaquim Maria Caula, vicepresident de la Cambra de Comerç de Girona i representant de Fira de Girona, es mostra
molt satisfet amb l’augment en el nombre de visitants que ha registrat la 23a edició de Tot Nuvis i valora de forma
molt significativa que la majoria d’aquests siguin d’arreu de Girona: “Som el referent dels casaments i de tot tipus de
celebracions a les comarques gironines”, destaca Caula, que considera significativa la dada de negoci que es genera
amb el saló.
El Palau de Fires de Girona ha estat l’espai on els nuvis han rebut assessorament personalitzat i on han pogut
conèixer les diferents propostes per a tot allò relacionat amb el seu casament: viatge de noces, vestits de nuvi i núvia,
invitacions, música, fotografia, decoració floral, llenceria fina, aliances i diferents serveis de restauració de càterings,
restaurants, hotels i pastisseries, entre molts d’altres. Sota el lema ‘Tot celebracions’, el saló també ha estat el punt
de trobada per a totes les persones que volen organitzar un acte de qualsevol tipus, com ara aniversaris, batejos,
comunions o sopars d’empreses, i que han trobat la informació concreta, detallada i de valor per dissenyar la seva
celebració.
Els expositors presents al saló han ofert les seves novetats i propostes en un lloc adient per fer negocis i intercanviar
opinions. Les empreses relacionades amb el món de les celebracions han tingut en Tot Nuvis Girona un marc ideal
per donar-se a conèixer i ampliar la seva cartera de clients. Els visitants, per la seva part, han conegut informació útil i
de valor sobre les alternatives, idees i novetats per organitzar els seus actes, i han trobat informació de sectors com
restauració i espais per a casaments; foto i vídeo; vestits de nuvis, festa i complements; animació, serveis
d’organització; viatges; bellesa; flors; detalls; cotxes; edicions i publicacions; joieria; llenceria, i decoració d’espais, en
una superfície de 4.000 metres quadrats.
Tot Nuvis Girona ha ofert als assistents la possibilitat de conèixer les noves tendències i protocol dels casaments i les
tendències en altres celebracions, gràcies a Laura Rusiñol, organitzadora d’esdeveniments. En aquesta 23a edició hi
ha hagut tres desfilades nupcials amb vestits de núvia i roba de nuvi, llenceria, joies i rams, i dues de tot celebracions
amb vestits de cerimònia, llenceria, banyadors i altres complements com ara maletes. En aquestes, s’han presentat
les últimes tendències en moda nupcial i en moda de festa, amb la participació de diferents firmes expositores al saló.
El programa del saló nupcial ha inclòs les actuacions en directe del saxofonista Pep Poblet i de les sopranos Susanna
del Saz i Elena Martinell, totes dues de la companyia Òpera Prima, i les exposicions permanents de vestits de núvia
de paper de l’Associació de Dones del Coro de Sarrià de Ter, d’ornamentació floral central a càrrec de Flors
Laguarda, i de rams de núvia del Gremi de Floristes de Girona.
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Més informació

http://www.firagirona.com/fira/tot-nuvis-2/
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