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Marţi, 25 octombrie 2022, ora 1530
COMUNICAT DE PRESĂ
Brandul sătmărean DOR îşi lansează colecţia de toamnă
la Biblioteca Judeţeană Satu Mare

Atelierul de design vestimentar DOR în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Satu
Mare organizează vineri, 28 octombrie, evenimentul de lansare a colecţiei de toamnă şi
festivitatea de decernare a diplomelor de absolvire a cursului de modelling organizat şi
livrat de agenţia DIVAS. Evenimentul organizat sub genericul „EliSeum” toamna 2022 va
debuta la ora 1800, în găzduirea Bibliotecii Judeţene Satu Mare, Strada Iuliu Maniu nr. 2.
Devenit un brand sătmărean cunoscut şi apreciat, „DOR” este un proiect de imagine
şi design vestimentar destinat tuturor celor care îşi doresc creaţii unicat sau la comandă,
atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi. DOR propune ţinute executate la comandă, în sistem
unicat. Folosind ţesături de calitate şi o execuţie care împleteşte tehnologia şi handmadeul, acest proiect de imagine vine în întâmpinarea dorinţei de unicitate a miresei, ghidânduse după crezul lui Dior care afirma că „orice femeie este o prinţesă”.
Agenţia de modelling DIVAS completează într-o manieră fericită eleganţa şi
rafinamentul creaţiilor vestimentare marca DOR şi oferă prezentărilor de modă, sesiunilor
foto şi altor evenimente de profil modele şi fotomodele iniţiate în arta modellingului,
dăruind publicului frumuseţe printr-o atitudine manierată.
Organizatorii evenimentului îi invită pe toţi sătmărenii pasonaţi de fashion să
petreacă o seară frumoasă şi memorabilă în compania frumosului, a eleganţei şi
rafinamentului.
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