Qualidade e moda são sinônimos da Feira da Moda Inverno
A FEIMI trará novidades que vão desde as peças tradicionais até as últimas tendências

Para quem gosta de investir em roupas de qualidade e, mesmo assim, economizar, a
Feira da Moda Inverno - FEIMI, tradicional Feira do Circuito das Malhas, que acontece
há mais de 16 anos, tem sua edição de lançamento marcada para os dias 17 a 26 de
maio, das 12h às 21h, no Centro de Eventos São Luís, Estação Consolação do Metrô.
Os amantes da estação outono-inverno e também da moda poderão encontrar na feira
inúmeras peças. Serão cerca de 100 expositores com peças fabricadas em cidades
tradicionais como Monte Sião, Jacutinga, Águas de Lindoia, Serra Negra, Ouro Fino,
Campos do Jordão e cidades da região Sul. Para a diretora geral da Feira, Sonia Sodré, a
feira traz variedades, inclusive, as últimas tendências de moda da estação. “Os
expositores trarão peças básicas, despojadas e tradicionais, que atendem qualquer tipo
de perfil, ou seja, para homens, mulheres e crianças. Vale a pena passar por lá, além de
peças de novidade é uma oportunidade para comprar os melhores produtos, direto com
o fabricante”, comenta.
Entre as peças à venda estão blusas, casacos, saias, vestido trend coach, jaquetas,
pijamas, botas e acessórios variados como luvas, toucas, e cachecóis em materiais como
tricô, lã natural e couro. Além do melhor da moda, o evento conta com bons vinhos
vindos da Serra Gaúcha e os tradicionais chocolates de Campos do Jordão.
Ademais, algumas peças devem seguir as tendências de cores da estação, como as
divulgadas pela Pantone Color Institute 2019, como a Chili Pepper e Crème de Pêche e
tons terrosos como o verde e o marrom, além de neon e também as tradicionais preta,
branca, cinza e estampadas como listras, xadrez e animal print.
Com tantas novidades, Sonia afirma que a expectativa de público para a primeira edição
é de no mínimo 35 mil pessoas e o que ajuda neste número é o embaixador escolhido
para este ano: o ator Reynaldo Gianecchini. “Ele já ocupou esse espaço em outras
edições, mas sempre é uma alegria para nós tê-lo como embaixador novamente, além
de passar credibilidade e trazer engajamento para o evento”, finaliza.
O evento também tem uma forte consciência social e, mais uma vez, apoia o GRAACC
(Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer), revertendo parte da
bilheteria, que tem ingressos a R$ 8, para a instituição.

Sobre a FEIMI
O amor pela família e pela moda foi o início de uma história que já vem sendo escrita há
16 anos, fortalecendo fabricantes e levando ao consumidor a oportunidade de
encontrar, em um só lugar, os melhores produtos da moda outono/inverno.

Todos os anos, o público aguarda ansioso pelas novidades aconchegantes e cheias de
estilo que aquecem a estação.
A Feira da Moda Inverno – FEIMI - é feita por famílias e para famílias. A inspiração do
negócio sempre foi possibilitar empregos, movimentar sonhos e ver tantas outras
famílias evoluírem ao longo dessa história que construímos juntos.
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150 mil visitantes por temporada das três edições
2.5 milhões de pessoas já visitaram
90% de satisfação
80% dos expositores são experts em moda Outono/Inverno
70% dos expositores vendem 40% do seu faturamento anual na FEIMI

Serviço
Datas: 17 a 26 de maio
Horários: Todos os dias, das 12h às 21h
Local: Centro de Eventos São Luís, com entrada na Rua Luís Coelho, 323 – Próximo à
estação Consolação do Metrô
Ingresso: R$8
Pagamento: Dinheiro e cartão de débito e crédito
Site: https://feiradamodainverno.com.br/
A Feira conta com praça de alimentação

