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El saló
Un saló que et permet organitzar el
teu casament a mida i al teu gust

L

a celebració d’un casament o de qualsevol festivitat es compon d’un gran nombre de peces que cal anar encaixant per donar forma a un dels dies més especials de la teva vida. Tot ha de sortir tal com havies imaginat, i per això que ens
sentim satisfets de poder oferir les mil i una possibilitats que els nuvis tenen al seu
abast per composar el seu dia perfecte.
Aquesta coneguda fira que ja arriba als seus 27 anys de celebració, compleix amb
l’únic objectiu de posar a l’abast del públic tots els serveis i productes necessaris
per als preparatius d’un casament, sigui del tipus que sigui.
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 i un llarg etcètera, tot per ajudar a milers de
parelles a trobar la seva inspiració.

Una de les accions més típiques que encara es duen a terme
quan acaba la cerimònia és tirar arròs a la parella, l’arròs és
símbol de fertilitat i es desitja que la parella tingui molts fills.

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.
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Les desfilades
L

es 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.

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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Dades de l’edició anterior
Un saló de qualitat
Prop de les 3.000 persones van visitar l’anterior Tot Nuvis en un sol cap de setmana per visitar el saló nupcial que és referència del territori i que cada vegada és
més conegut a la resta de Catalunya.

3.000
Visitants

91%

Va fer una
valoració positiva

76%

Troben l’oferta
adequada
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FITXA
Edició:

27a

Dies:

Del 29 de novembre
a l’1 de desembre de 2019

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

Hashtag:

#TotNuvis19

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
#TotNuvis19

