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TOT NUVIS ‘16

EL DIA
MÉS ESPECIAL
Si ets capaç d’imaginar la celebració dels teus
somnis, nosaltres som capaços d’ensenyar-te
com fer-la realitat. Tot Nuvis és la fira que
et permet identificar, triar i planificar tots
i cadascun dels detalls del teu casament,
comiat, bateig, aniversari, comunió i qualsevol
tipus de festa que tinguis en ment.
El saló arriba a la seva 24a edició consolidant
les seves dues vessants com a bastió de festes
a les comarques gironines: Tot Nuvis per a les
parelles que es volen casar i Tot Celebracions
per a les persones que han de preparar una
celebració de qualsevol classe.
És la fira on trobar-ho tot perquè en un únic
espai hi ha presents tots els elements que els
organitzadors poden necessitar: des del lloc
ideal per a una festa fins als vestits dels nuvis
i dels convidats, passant per les empreses que
s’encarreguen del càtering, grups musicals,
decoració, pastisseria i un llarg reguitzell
d’idees en les que no havies pensat!
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EL CASAMENT DELS TEUS SOMNIS

Tot Nuvis és
l’espai on detectar
possibilitats,
alternatives i últimes
tendències.

Originals, senzills, musicals, petits, tradicionals,
divertits, colorits, commovedors, sorprenents...
cada parella és un món i cada casament té la
seva personalitat.
Perquè som conscients de la rellevància i
l’emotivitat que acompanyen un dia com
aquest, a Tot Nuvis volem que les parelles
rebin assessorament personalitzat i entrin en
contacte amb les mil i una opcions relacionades
amb el viatge de noces, els vestits de nuvis, les
invitacions, la música, la fotografia, la decoració
floral, la llenceria, les aliances i els diferents
serveis de restauració que ofereixen càterings,
restaurants, hotels i pastisseries.
Tot Nuvis és l’espai on detectar possibilitats,
alternatives i les últimes tendències per
dissenyar el casament que més s’adeqüi a les
teves necessitats i a la teva manera de ser. Una
fira on els assistents gaudeixen amb desfilades
nupcials i obtenen informació concreta,
detallada i de valor sobre l’organització del seu
enllaç.

TOT CELEBRACIONS

UNA FESTA PER RECORDAR

Un comiat de solter/a, un sopar de gala,
l’aniversari dels 30, el bateig del nouvingut, la
comunió dels fills... organitzar un esdeveniment
d’aquest estil implica pensar en un munt de
factors: les fotografies, el menú, la música, la
decoració o els mateixos vestits dels assistents.
Amb la secció de Tot Celebracions, a més de les
novetats i ofertes dels més de 100 expositors
que hi participen, els visitants compten amb
nombrosos tallers i activitats pensades per
oferir una atenció al detall sobre tot el que
comporta una celebració.
Tot Celebracions inclou també desfilades
amb les últimes tendències en roba de gala a
través de la participació de les diferents firmes
expositores del saló, així com presentacions
i degustacions de càterings i còctels per
seleccionar els plats perfectes per a la teva
festa.

Tot Celebracions:
bateigs, aniversaris,
sopars d’empresa,
comunions, comiats
de solters...
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QUÈ
T’ESPERA A
TOT NUVIS?
> Més d’un centenar
d’expositors especialitzats
en 4.000 m2 d’exhibició.
> Desfilades de moda nupcial
i moda de festa.
> Desfilades de llenceria.
> Mostres de maquillatge
i perruqueria.
> Mostres de joieria.
> Planificació de viatge de
noces.
> Presència d’aplicacions
digitals en casaments.
> Exhibició de complements:
rams de núvia, maletes,
obsequis, banyadors,
decoracions personalitzades...
etc.

PER
QUÈ SER
EXPOSITOR?
Des la Fira de Girona
es duu a terme
una estratègia de
comunicació 2.0
amb les etiquetes
#TotNuvis i
#TotCelebracions.

Les empreses relacionades amb el món de les
celebracions troben en Tot Nuvis Girona un
marc ideal per donar-se a conèixer i ampliar
considerablement la seva cartera de clients.
Cada expositor pot aprofitar l’ocasió, no només
per exhibir els seus productes i atraure nous
clients, sinó també per organitzar promocions
atractives i sortejar nits d’allotjament, menús
degustació, reportatges fotogràfics o oferir
descomptes en els seus serveis per fidelitzar el
seu públic potencial.
Així mateix, des la Fira de Girona es duu a
terme una estratègia de comunicació 2.0
amb l’objectiu de potenciar el saló a través de
la imatge i la fotografia emprant les etiquetes
#TotNuvis i #TotCelebracions. La temàtica
dels casaments genera un contingut viral en
sí mateix i volem potenciar aquest concepte
gràcies a la dinamització completa de les
xarxes socials i promovent el contingut del saló
en l’entorn digital.
En definitiva, Tot Nuvis és l’espai privilegiat
per fer negocis i intercanviar opinions on els
visitants estan buscant informació útil, idees i
novetats per a la seva celebració.
És la fira perfecte per a veure i ser vistos.
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