Sindijoias MG se prepara para participar da 27ª edição do Minas Trend

Evento terá foco exclusivo no salão de negócios e presidente do Sindijoias avalia com otimismo
a retomada do setor

A menos de uma semana do Minas Trend, que ocorrerá entre os dias 19 a 21 de abril, das 10h
às 20h, no Expominas, em Belo Horizonte, o Sindijoias se prepara novamente para representar
o setor de acessórios no maior salão de negócios de moda da América Latina.

Essa é a segunda edição da feira desde que os períodos mais críticos da pandemia ocorreram e
representa um momento positivo para o sucesso do setor, segundo o presidente do Sindijoias,
Manoel Bernardes. “Estamos muito otimistas, porque a edição de novembro de 2021 foi um
sucesso e agora estamos em uma situação mais consistente para retomada dos negócios no
setor. As empresas tiveram mais tempo para planejar suas coleções, investindo em produtos
interessantes para atender os clientes, que estão ávidos por novidades”, avalia.

A diretora criativa da marca de acessórios Claudia Marisguia, Nívea Marisguia, compartilha um
pouco sobre a expectativa para o evento, já que essa edição marca o retorno da marca ao
Minas Trend. “Temos expectativas muito positivas uma vez que percebemos a retomada do
mercado. Os lojistas estão muito animados e com ótimas perspectivas de negócio”, conta.

Apesar de os desfiles não retornarem nesta edição, o Minas Trend terá programação composta
por palestras presenciais e lives, durante os três dias do evento, sobre as pautas mais
relevantes do setor.

Dentre as seis lives, duas serão exclusivamente dedicadas a apresentar as tendências que
devem fazer sucesso no mercado de acessórios no próximo ano. São elas: “Tendência
Primavera-Verão 2023” apresentada por Sheila Morais, fundadora da marca de acessórios SD,
e “A onda dopamina - a hora e a vez do bom humor nos acessórios”, apresentada pela
consultora de imagem Rogéria Maciel. Ambas as lives serão mediadas pela Style Influencer,
Anna Magalhães.

Segundo Nívea Marisguia, diretora criativa da marca de acessórios Claudia Marisguia, o
maximalismo será forte tendência entre os acessórios em 2023. “Os acessórios para o verão 23
chegam com formas maximalistas. As peças são mais poderosas com formatos e cores
exuberantes”, adianta. Tendência que pode nos apontar uma contraposição ao clima triste e
difícil vivido pela humanidade nos últimos dois anos, devido a pandemia de Covid-19.

