
Feira da Moda Inverno 2019 é sucesso de público e terá  

Edição Extra com Grande Liquidação 

Consumidores podem aproveitar preços ainda mais baixos 

 

A Feira da Moda Inverno - FEIMI superou suas expectativas e reafirma o seu 
crescimento em qualidade com o seu público fiel. Atendendo a pedidos dos seus 
visitantes e também seguidores de suas redes sociais, o evento aproveita a queda nas 
temperaturas da região e lança oficialmente a Edição Extra com a Grande Liquidação 
da FEIMI 2019.  

O evento, que está movimentando o cenário da moda outono-inverno do país, 
estará em São Paulo de 08 a 17 de agosto no Centro de Eventos São Luís – Avenida 
Paulista. O que estava bom ficou ainda melhor, produtos de qualidade com preços de 
grande liquidação. 

A FEIMI é um espaço para encontrar tendências e o melhor da moda outono-
inverno do país, além de uma boa oportunidade de estabelecer contato direto com os 
fabricantes. Os amantes de moda e também dessa estação terão mais uma 
oportunidade de encontrar peças em xadrez, lurex, couro e casacos de lã (natural e 
sintético), pijamas, acessórios, em geral, tricot oversized e uma ampla diversidade de 
malharia.  

Na ocasião, a Líder de Marketing e Inovação, Raquel Sodré, divulgou algumas 
novidades que estão por vir, entre elas, destaque para talks com temas de moda, 
sustentabilidade e inovação. Toda a programação de palestras é gratuita e aberta ao 
público que se cadastrar previamente na entrada do evento – os detalhes serão 
divulgados nas redes sociais da marca, em @feiradamodainverno. 

Raquel, que promoveu o projeto de Consultoria de Imagem & Compras no evento 
junto a diversas consultoras de moda, traz novas inovações nessa edição com o 
lançamento do e-commerce da feira, atendendo aos pedidos e disponibilizando peças 
ao público que não consegue vir até São Paulo. Além de possibilitar a recompra dos 
produtos queridinhos das edições anteriores. A feira online tem a mesma preocupação 
de oferecer produtos de fabricantes a preços especiais, ainda com o diferencial de cada 
peça acompanhar dicas de moda do time de Consultoras FEIMI.  

O atendimento de consultoras de imagem e personal shoppers - profissionais 
que analisam estilo e formato do corpo para oferecer ajuda sobre como se vestir de 
acordo com o seu biótipo e promover autoconhecimento – continua na Edição da 
Grande Liquidação. O serviço deve ser agendado previamente pelo site da feira, tem 
um custo de R$50,00 e o valor é integralmente revertido ao GRAACC (Grupo de Apoio 
ao Adolescente e à Criança com Câncer). 

 

Serviço: 

Edição Extra - Grande Liquidação 

Data: 08 a 17 de agosto de 2019 

Local: Centro de Eventos São Luís, com entrada na Rua Luís Coelho, 323 - Próximo à 
estação Consolação do Metrô 

Horário: Todos os dias das 12h às 21h 

Ingresso: Convite VIP online, disponibilizado no site, GRATUITO. Ou na bilheteria 
local do evento R$8,00 – parte da renda é doada para o GRAACC 

Pagamento da bilheteria: Dinheiro ou através do aplicativo Rappi Pay 



A Feira conta com praça de alimentação. 

 

Mais informações sobre a Feira da Moda Inverno - FEIMI 

Site: https://feiradamodainverno.com.br/ 

Facebook: https://www.facebook.com/feiradamodainverno/ 

Instagram: https://www.instagram.com/feiradamodainverno/ 
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