IF Wedding Fashion İzmir’in
beyaz podyumu büyüledi
IF Wedding Fashion İzmir – 13. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’nın ilk
gününde gerçekleşen defilelerde ünlü mankenler podyuma çıktı. Moda severlerin
yakından takip ettiği büyülü beyaz podyum, sektör profesyonellerinden tam not
aldı.
Fuarda bugün (Çarşamba) ise defilelerin yanında müzik ve video
platformlarında gerçekleşen milyonlarca dinlenmeyle dikkatleri üzerine çeken
ünlü şarkıcılar Brianna ve Kate Linn performans sergileyecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD)
partnerliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir – 13. Gelinlik,
Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, dünyanın her noktasından gelen sektör profesyonellerine
kapılarını açtı. Kapladığı alan bakımından Avrupa’nın en büyüğü olma özelliğine sahip IF
Wedding Fashion İzmir, 221 katılımcısının birbirinden özel gelinlik, damatlık ve abiye
tasarımlarını dünyaya sundu. 25 Ocak Cuma gününe kadar defileleri ve etkinlikleriyle sektör
profesyonellerini konuk etmeye devam edecek IF Wedding Fashion İzmir, beyaz
podyumunda da ünlü isimleri ağırlayacak. Sektörün Küresel Fuar Endüstrisi Birliği (UFI)
onaylı tek fuarı olan IF Wedding Fashion İzmir, dünyanın tanıdığı şarkıcıları da moda
severlerle buluşturacak.

22 katılımcı karma defilede buluştu

2019 ve 2020 modelleri ilk kez IF Wedding Fashion İzmir – 13. Gelinlik, Damatlık ve Abiye
Giyim Fuarı’nda görücüye çıktı. Gelinlik, damatlık ve abiye giyimin en yeni modellerini takip
etmek isteyenler IF Wedding Fashion İzmir’de buluştu. Fuar, ilk gününde üç özel defileye ev
sahipliği yaptı. World Of Fashion’ın düzenlediği, katılımcı 22 firmanın özel ürünlerinden
oluşan karma defilede; Şenay Akay, Özge Ulusoy, Şebnem Schaefer, Tuğba Melis Türk,
Sema Şimşek, Ebru Ürün ve Deniz Pulaş podyuma çıktı. Erkan Yılmaz, tüm sene bu defile
için hazırlandıklarını ve katılan tüm firmaları ortak bir projede toplamanın mutluluğunu
yaşadıklarını ifade etti.

35 parçalık koleksiyon

Fuar katılımcısı Rimano, 35 parçalık özel koleksiyonunu IF Wedding Fashion İzmir’in beyaz
podyumunda sundu. Günün bir başka defilesi de White House firmasının gelinliklerinden
oluştu. White House’un gelinlik defilesinde Şebnem Schaefer ile Özge Ulusoy’un taşıdığı
gelinlikler izleyenleri büyüledi. Sektör profesyonellerinin bir hayli fazla ilgi gösterdiği
defilenin ardından açıklamalarda bulunan İsmail Urhan, “Tüm sene 35 parçalık bu özel
koleksiyonu ekibimizle birlikte hazırlamak için çok emek harcadık. Bu emeklerin karşılığını
muhteşem bir defile ile sunduk” dedi.

Dünyaca ünlü şarkıcıları ağırlayacak

IF Wedding Fashion İzmir, son dönemlerde bir hayli popüler olan dünyaca ünlü pop müzik
şarkıcıları Brianna ve Kate Linn’i bugün (Çarşamba) ağırlayacak. Müzik ve video
platformlarında gerçekleşen milyonlarca dinlenmeyle dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcılar
Brianna ve Kate Linn, katılımcı firmalardan Hot Contact’ın defilesinde performans
sergileyecek. Aynı defilede ünlü manken Özge Ulusoy da podyumda olacak.

Defileler sürüyor

23 Ocak’ta See Line, Murat Acar ve Seren Moda’nın defileleri gerçekleşecek. Seren
Moda’nın defilesinde Ivana Sert ve Özge Ulusoy podyumda olacak. 24 Ocak Perşembe günü
de Kaneviçe, Eris Moda ve In Couture firmalarının defileleri IF Wedding Fashion İzmir
podyumunda sahne alacak. Eris Moda’nın defilesinde Irmak Atuk ve Şebnem Scheafer moda
severlerle buluşacak. Perşembe günü ayrıca 9. Uluslararası Gelinlik Tasarım Yarışması
birincisi Kansu Sarıkan’ın performans defilesi gerçekleşecek.

