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El dia més especial
Si ets capaç d’imaginar la celebració dels teus somnis,
nosaltres som capaços de fer-la realitat

A

questa és la fira més plena d’emocions i esperances que tenim en el calendari. Una
fira que resulta molt útil perquè els nuvis no pateixin més estrès del necessari ultimant els preparatius del seu casament.
El saló arriba a la seva 25a 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.
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 etcètera.
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25 anys consolidant parelles
Els temps canvien, les formes canvien, les decoracions
canvien... però els sentiments es mantenen

J

a són 25 els anys de celebració d’uns dels salons més especials que organitzem des
de Fira de Girona, i és una de les activitats amb les que més gaudim de la seva preparació pel factor d’il·lusió que comporta.
Va ser al 1993 quan va tenir lloc la 1ª edició d’un saló que ràpidament conqueriria els
cors dels gironins omplint el recinte amb milers de visitants plens d’expectació. Donat
que en aquella època no existia Internet, la necessitat d’anar físicament a espais com
aquest a pescar idees es feia imprescindible quan s’estava organitzant un casament,
i això va fer que el saló s’enlairés amb molta volada i es fes un lloc ràpidament en el
calendari d’actes de la ciutat.
Des dels seus inicis, el saló es va plantejar dedicant mitja nau a l’exposició firal i l’altra
mitja només a les desfilades, que s’organitzaven amb un format de passarel·la professional i amb molt de glamour. Amb el pas dels anys, Tot Nuvis va anar evolucionant i
ampliant la seva oferta fins que es va introduir el concepte de Tot Celebracions amb
nous expositors enfocats als esdeveniments en general.
A Tot Nuvis hem procurat any rere any oferir totes les opcions a través de múltiples expositors de moda, aliances, flors, decoració, pastissos, djs, balls, invitacions, càterings,
restauració, viatges...etc., i ajudant a milers de parelles a trobar la seva inspiració.
Actualment, el sector ha anat canviant i el format dels casaments i altres esdeveniments
també, molt més reduïts i personalitzats, i el saló s’ha anat adaptant en conseqüència.
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Dades de l’edició anterior
“La qualitat i excel·lència dels productes i serveis de Girona
es veu reflectida en la oferta dels expositors”
Coralí Cunyat, directora de Fira de Girona

L

’edició de Tot Nuvis de l’any passat va tancar les seves portes amb un total de 4.000
visitants en 3 dies amb un augment dels assistents provinents de fora de la província. Estem parlant del saló nupcial de referència del territori gironí que, a més, cada
vegada és més conegut a la resta de Catalunya.
Procedència dels visitants 2016
85%
Província de Girona

1%
14%

Província de Barcelona
Província de Lleida

Pel que fa als expositors, la majoria van assegurar en les enquestes de satisfacció posteriors a l’esdeveniment que confien i aposten pel saló especialment per “prestigi i imatge d’empresa”. Una confiança que des de l’organització reforcem any rere any per seguir
generant les millors sinergies entre les empreses participants i els clients.
A més, per reforçar la qualitat dels continguts i la difusió de l’esdeveniment, l’any passat
vam editar i publicar un revista oficial amb continguts exclusius dels expositors de Tot
Nuvis, acció que enguany repetirem per donar visibilitat a tots els productes i serveis
d’aquest màgic saló.
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Tot Nuvis 2017
Cada detall compta
Perquè som conscients de la rellevància i l’emotivitat que acompanyen un dia com aquest,
a Tot Nuvis volem que les parelles rebin assessorament directe 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.
A més, connectem amb els nous formats millenials a través de les tendències del do it
yourself i la immersió en el món digital i les xarxes socials que tanta presència agafen
en qualsevol esdeveniment. Bodes 2.0 o tradicionals, civils o religioses, veganes o amb
food trucks, a la platja o la muntanya, íntimes o multitudinàries, amb drons o polaroids... les opcions que es presenten són infinites i a la Fira les exposem totes.
Tot Nuvis és l’espai on detectar possibilitats, alternatives i últimes tendències per dissenyar el casament que més s’adeqüi a les necessitats de cadascú i a la seva manera de ser.

Tot Celebracions
Qualsevol festa a l’abast
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.
A part dels serveis i productes dels expositors, 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 de càterings i còctels per seleccionar
els plats perfectes per a la teva festa.
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Activitats del saló
Tot en un sol espai
Desfilades
Les desfilades de moda nupcial, vestits de festa, rams de núvia, llenceria o roba de bany,
entre d’altres, són l’activitat estrella del saló on les firmes participants fan la seva posada en escena sobre la passarel·la.
Marques tan de dona com d’home desfilen sobre la catifa juntament amb les últimes
novetats en pentinats i maquillatge gràcies a la participació de perruquers i estètiques.
El saló s’emplena de visitants que no volen perdre detall de l’espectacle que es repeteix
durant els 3 dies de durada del saló.
A més, en la passada edició vam organitzar una desfilada on demanàvem a 15 dones
que ja s’haguessin casat que es tornessin a posar el seu vestit durant la desfilada inaugural “Torna’t a posar el vestit de núvia”. La jornada va tenir molt d’èxit i aquest any
volem repetir l’experiència fent-la encara més extensiva perquè tant nuvis com núvies
puguin sentir-se models per un dia.

05

Zona d’exposició
Més d’un centenar d’expositors especialitzats en el sector fan el seu desplegament de
propostes en 4.000 m2 d’exhibició.
El recinte firal s’engalana per a l’ocasió perquè cada expositor pugui lluir el millor de sí
mateix a través dels seus productes o de tot tipus de mostres: de maquillatge, perruqueria, joieria, tastos de begudes, avituallament de taules, decoracions florals, iluminació o música de djs, entre d’altres.
Cada expositor disposa del seu espai per decorar al seu gust i per poder citar-se amb
futurs clients i oferir-los els seus serveis.

Per què ser expositor?
La fira perfecte per veure i ser vistos

L

es empreses relacionades amb el món de les celebracions troben en aquest saló 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 al seu públic potencial.
Així mateix, des la Fira de Girona es duu a terme una estratègia de comunicació digital
amb l’objectiu de potenciar el saló a través dels vídeos i la fotografia. 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 en un
entorn digital.
En definitiva, Tot Nuvis és l’espai privilegiat per fer negocis en un
espai on els visitants estan buscant informació útil, idees i novetats
per a la seva celebració.
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Fitxa
Edició:

25a

Dies:

De l’1 al 3 de desembre de 2017

Lloc:

Palau de Fires de Girona

Periodicitat: Anual
Horari:

Divendres de 16 h a 20.30 h
Dissabte i diumenge d’11 h a 20.30 h

Entrada:

3 euros

Contacta amb nosaltres
Fira de Girona
Passeig de la Devesa 34-36 - 17001 Girona
Tel. 972 419 100
info@firagirona.com

www.firagirona.com

@FiradeGirona
#TotNuvis

