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Meus Melhores Momentos vestem DelRio
Marca de lingerie lança nova campanha no ano que comemora 50 anos
A DelRio lança a campanha “Meus Melhores Momentos vestem DelRio”
#ATodoMomento com uma linguagem visual moderna e cativante. Nessa nova fase,
a empresa pretende enfatizar os 50 anos de sua história, que sempre foi pautada pelo
cuidado em atender as mulheres em todas as fases de suas vidas, deixando-as mais
confiantes e femininas.
A nova linguagem visual explora os diversos momentos da mulher em seu dia a dia e
busca retratar conforto, sofisticação e modernidade. Em cada um desses momentos
são apresentadas imagens relativas ao tema, compostas por elementos
tridimensionais, paleta de cores diversificadas (pastel, metalizadas e flúor) e fitas de
cetim. Enquanto as fitas representam as lingeries DelRio, os objetos 3D representam
os momentos de maternidade, trabalho, romance, tecnologias digitais e lazer, entre
outros do universo feminino. O texto evoca a posição da marca que é de sempre estar
presente na vida das mulheres, em todas as situações e idades (infância,
adolescência, vida adulta e terceira idade).
Confira nas imagens como será essa nova linguagem visual da DelRio em 2018 e
fique por dentro das novidades da empresa em suas redes sociais!

www.facebook.com/ModaDelRio
@modadelrio
Sobre a DelRio

Completando 50 anos em 2018, a DelRio possui uma fábrica em Maracanaú no Ceará e 20 unidades fabris, todas
localizadas no estado, e se consagra como uma das três maiores produtoras de lingerie brasileiras. Com o intuito de
garantir a qualidade de suas peças ela industrializa a maior parte dos tecidos e aviamentos utilizados na confecção.
Com estampas exclusivas, desenvolvidas por uma equipe de criação afinada com as mais recentes tendências de
moda nacionais e internacionais, a marca que buscou inspiração na beleza e ousadia da mulher, representada por
Dolores DelRio, uma atriz à frente de seu tempo, tornou-se referência no segmento. Conforto, qualidade e
tecnologia aliados ao design especial tornaram a empresa uma das preferidas no universo feminino.

www.delrio.com.br

_______________________________________________________________________
Av. Mofarrej, nº 348, Conj. 701, Vila Leopoldina, CEP 05311-000, São Paulo, SP, Brasil - Fone: (11) 3082-3251
E-mail: lilica@lilicamattos.com.br - Site: https://www.lilicamattos.com.br - Twitter: https://twitter.com/lilicamattos
Instagram: https://www.instagram.com/lilicamattosassessoria - Facebook:
https://www.facebook.com/assessorialilicamattos

