	
  
No início de 2016 duas amigas do mercado de festas e eventos: Cinthia Rosenberg,
assessora (www.cinthiarosenberg.com.br) e Magda Ongari, produtora e decoradora
(www.tuttiflora.com.br) resolveram juntar suas forças para criar um evento que não
fosse apenas uma vitrine, mas que desse às noivas reais oportunidades de contratar
produtos e serviços de qualidade, mas com vantagens especiais. Após algumas
conversas com parceiros próximos viram que a demanda existia e assim nasceu o
primeiro Para Dizer Sim – um misto de aprendizado e orgulho, mas que foi super bem
avaliado pelos quase cem visitantes e dezoito expositores.
No ano passado o evento cresceu e, mesmo em um momento de crise, recebeu
quase trezentos visitantes. Aconteceu na área Upstairs do Hotel Grand Hyatt. Neste
ano preservaram o mesmo local, mas já utilizando dois pavimentos na próxima edição.
Para 2018 praticamente todos os espaços já foram comercializados e trará novamente
ótimos fornecedores. O evento irá ocorrer no Hotel Grand Hyatt São Paulo - Av. das
Nações Unidas, 13301, no dia 29 de julho próximo, das 13h às 20h. A entrada é gratuita
para as noivas que devem se cadastrar no www.paradizersim.com.br e lá podem
conhecer um pouco do evento e já checar os expositores e quais benefícios cada
um irá oferecer aos visitantes. Assim, os casais chegam focados para conversar com o
fornecedor que mais interessou e que ainda precisa contratar.
“Nossa ideia, desde o início não foi a de criar um evento grande e com espaços
luxuosos, mas um que trouxesse para a noivas boa diversidade de segmentos, nomes
já reconhecidos no mercado – oferecendo maior garantia de bons serviços e,
condições especiais de contratação. Temos confiança que as noivas ficarão satisfeitas
com o resultado!” – complementam Cinthia e Magda.
Para manter a tradição e um mimo especial para as noivas, ao final do evento irão
ocorrer alguns sorteios exclusivos para aquelas que visitarem o Para Dizer Sim 2018. Já
disponíveis opções como viagens, ensaios fotográficos, noite de núpcias, teste de
maquiagem e outros.
Os parceiros confirmados para o Para Dizer Sim são:
ALEMIDIA, ANA BARRANJARD, BANDA SHINE, BARRELLA, CADÔ PRESENTES, CINTHIA
ROSENBERG, CLAUDIA ATELIER, CONCEITO BAR, CORAL MOZART, DANILO MAXIMO,
EMILIA BEM CASADOS, FADAS MADRINHAS, GENOVEVA DOCES, GRAND HYATT, JESSICA
VITOR, KLAUS DRUMN, MANIA DE BALÃO, MARCELLA BALDONI, MARCELLA PASTORE,
MARILDA IMPORTADOS, MULTIMAGEM, NILSON VERSATTI, NOVA NOIVA, PAPEL E ESTILO,
PAULA E GABI,
RICHCARS, ROBERTO SIMOES CASA, SELI RIGAZZI ATELIE, STUDIO BATOM, TAG SQUARE,
TM TRAVEL, TUTTI FLORA, ZANK YOU. E, mais alguns que estão em fase de formalização!
Para falar com uma das organizadoras:
Cinthia Rosenberg – 11. 3865 5326 / 98259.3140
Magda Ongari – 11. 3835 3454 / 99944.1749
Fotos em: http://paradizersim.nuclearmidia.com/eventos-‐anteriores/

