O retorno do tradicional e mais charmoso evento para noivas de todo país
Inesquecível Casamento Week Rio de Janeiro: Hotel Fairmont, Copacabana
A pandemia passou, a realidade felizmente agora é outra, estamos voltando a agitação
do mercado que nós amamos.
Desde o ano passado estamos nos preparando para essa volta do nosso tradicional evento,
ainda em meio a pandemia realizamos o Inesquecível Casamento Week Híbrido, no
Copacabana Palace, que sempre foi e é palco de muitos casamentos inesquecíveis,
invadimos o online e alcançamos noivos do Brasil inteiro. Inspiramos noivas e ajudamos a
reacender a fé e esperança do tão sonhado casamento.
Esse ano já realizamos a Mostra Niterói que foi um sucesso, ver aqueles corredores
decorados, cheios, fornecedores fechando negócios, realmente encheram o nosso coração
de alegria.
Para marcar esse retorno, a Inesquecível Casamento Week vai passar por diversas cidades
esse ano e em algumas delas, pela primeira vez.
Na cidade do Rio de Janeiro, a Inesquecível Casamento Week Rio de Janeiro 2022 vai
acontecer nos dias 1 e 2 de outubro no Hotel Fairmont em Copacabana, hotel de luxo que
faz mais sucesso na cidade, no momento, conta com uma estrutura impecável e bom gosto
para o nosso evento ser inesquecível. Situado em uma das áreas mais espetaculares à
beira-mar, o Fairmont tem inspiração no glamour dos anos 50 do Rio de Janeiro. A
descontraída elegância da cidade está presente nos ambientes que priorizam a qualidade.
O nosso objetivo principal é levar conhecimento e inspirar as noivas e conectá-las com os
melhores fornecedores do mercado. Bem como fomentar o mercado profissional com
exposições das empresas do setor, palestras de profissionais inesquecíveis, desfiles de
vestidos de noiva, mesas redondas e degustação de bebidas, bolos e doces.
Assim como nas outras edições, contamos com estrutura de plenária com telão de led,
palco e sistema de som para as palestras, desfiles, apresentações musicais e mesas
redondas. Ainda temos espaços de expositores para lançamento de produtos e tendências,

e oportunidades de fazer negócios. Uma experiência completa para auxiliar nos
preparativos para o casamento com tranquilidade e em um único lugar.
E mais um detalhe! Faremos a cobertura do evento em nossas redes sociais, além de
transmissão ao vivo das palestras e desfiles através do nosso canal do youtube. Os
noivos e profissionais de todo o país também poderão acompanhar esse espetáculo!
O IC Week é o projeto ideal para um incrível networking entre os melhores
profissionais do setor!

