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“Um dos maiores eventos de moda de África / One of the biggest fashion show in Africa”

10 a Edição

Retorno ao Patrocinador / Return
Primeiramente ter a imagem de sua marca/produto aliada a um dos momentos de maior alegria e sucesso do calendário de eventos angolano. Uma imagem de entretenimento e confiança que marcará para sempre o patrocinador.
Have your brand our product together with this event for sure will give a big input and prestigious. The tenth edition it's a unique opportunity to be in the strong media campaign, spontaneous return will como in large scale, besides all the international media
in this event showing over 120 different countries by TV Globo International, TPA International and RTP Africa.
TV / TV
Cobertura para o programa Revista África da TV Globo Internacional.
Cobertura pela TPA 1 e seus programas.
Cobertura pela TPA 2 e seus programas.
Publicity spots and complete cover by TV Globo International.
Publicity spots and complete cover by TPA 1 and 2 local and international.
Spontaneous interviews and articles.
Rádio / Radio
Campanha de spots publicitários na Rádio Luanda.
Campanha de spots publicitários na Rádio 96.5 FM.
Campanha de spots publicitários na Rádio LAC.
Publicity spots in Radio Luanda.
Publicity spots in Radio 96.5FM.
Publicity spots in Radio LAC.
Jornal / Newspaper
6 Publicações de uma página no Novo Jornal e no Jornal de Angola.
Reportagens e matérias espontâneas.
6 Publications page of the Novo Jornal and the Jornal de Angola.
Spontaneous media and articles.
Revistas / Magazine
3 Publicações de uma página na Revista Caras.
Reportagens e matérias espontâneas.
3 Publications page (full pages) in Revista Caras.
Spontaneous media and articles.
Outdoors / Outdoors
5 Outdoors nos melhores pontos da cidade.
In the 5 best locations in town.
Espaço no evento / Event Space
Nos melhores e mais visíveis pontos no local do evento.
Open to use the best areas of the event in common agreement.
Comunicação / Comunication
Convites, credenciais, banners, uniforme staff etc.
In all invitations, credentials, banners and staff uniforms.
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Angola Fashion Week
“Um dos maiores eventos de moda de África / One of the biggest fashion show in Africa”
O Evento / The Event
Na sua décima edição o Angola Fashion Week o que mais moderno,
contemporâneo e actual existe no mundo fashion.
Três dias aonde estilistas nacionais e internacionais, manequins do
mais elevado prestigio junto ao grandioso público que se fará
presente, darão o brilho e charme necessário para esse grandioso
evento ficar para sempre na memória de todos.
Muita energia, beleza, moda e sensualidade em sua 10ª edição o
Angola Fashion Week e com toda sua tradição será um dos eventos
mais publicados e concorridos, haverá além dos estilistas
internacionais, convidados especiais que ajudarão realçar e enobrecer
mais ainda os dias de espectáculos acompanhados por músicos da
actualidade e DJ´s que também farão parte desse momento. Espaços
múltiplos como exposições, bares e stand de vendas de moda
ajudarão a dar mais movimento e animação aos participantes.
Ter a vossa marca aliada a todo esse prestígio e sucesso é com
certeza uma grande oportunidade.
In his tenth edition the Angola Fashion Week will present what's really
going on in the fashion world.
Three days of full entertainment with the top local and internationals
fashion designers, top level models and a prestigious crowd will give
the necessary brightness for this big show.
Full energy, beauties, celebrities, excellent music and hot fashion in the
10ª Angola Fashion Week together with his long success and
prestigious are the right formula for the success.
Multiple spaces for exposition and brand corners will also give a good
option for the crowd, all this together, all this prestigious and success
for sure will be a great opportunity to have your trade mark/ product.

Como / How
Excelentes instalações e infra-estrutura, espaços modernos e bem projectados e decorados, espaços múltiplos paralelos as actividades, tudo isso com boa musica e animação, são componentes que asseguram o sucesso do evento.
A união de grandes e respeitados realizadores de eventos em Angola garantem qualidade e confiabilidade. Somado a toda programação, ao seleccionado casting e convidados faz com que o Angola fashion Week entre para sempre no circuito internacional de
moda/cultura.
Excellent infra structure and installations, modern designs and space, well decorated with multiple areas and activities, together with good music and beautiful people are the right chemicals for a great event.
The union of some of the more respect producers in Angola, guarantee quality and confidence, together with all the program and selected casting and guest make Angola Fashion Week one unique event in the international fashion and culture circuit.
Aonde / Where
Essa décima edição será realizada no Cine Atlântico, lugar de fácil acesso, amplas áreas de estacionamento e segurança.
In this edition Cine Atlantico with his easy access, large parking spaces and security are the most indicate place for such a prestigious event.
Quando / When
Nos dias 30 de Junho, 1 e 2 de Julho (terça, quarta e quinta-feira) tendo inicio as 20.00 hs.
June 30 and 1º and 2º of July (Tuesday, Wednesdays, Thursday) starting at 8.00 pm.

