Novidades FIT 0/16- Primavera-Verão 2020

No. 01 2PRÓ Comunicação / Junho, São Paulo
A Aaran Baby vai levar para a FIT 0/16 as tradicionais saídas de
maternidade em tricô, com acabamentos manuais em bordados e
crochê. O destaque da marca é a produção de roupinhas com fios
especiais e antialérgicos, modelagens perfeitas para o recém-nascido,
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inclusive prematuros. Mais informações: Andréa Bulbarelli –
Comunicação - abulbarelli@yahoo.com.br - (11) 98775-9040
A Baby Joy, especializada em enxovais e produtos baby vai levar à FIT 0/16 as linhas
Premium, com bordados especiais, a Essence, clássica e perfeita para
o dia-a-dia, a Funny, com texturas e cores estimulantes e a Soft,
feita especialmente para recém-nascidos, com tecidos
extremamente macios. Mais informações: Samuel Mourão samuel.mourao@incomfral.com.br - (37) 3249 5700 / (37) 99988 7146.
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A Bijucharme Acrílico participa da FIT 0/16 há mais de 20 anos, e é

E-mail

referência em acessórios em acrílico para crianças. Para a

Fit016@2pro.com.br

Primavera-Verão2020, a marca aposta nas cores e costumes de

Tel.

sereias, com a linha Sereismo, ao cotidiano das pequenas. Mais

+5511 3030-9463
+5511 3030-9422

informações: Fabrício Santiago - sócio-proprietário bijucharmeacrilico@gmail.com - (31) 3464-2830
A Breda traz à FIT 0/16 a linha social masculina. A proposta da marca é apresentar
looks clássicos com foco no custo-benefício. Com conforto e estilo, a
linha apresentará ao público camisa, calça sarja, social, jeans,
costume e gravatas. Mais informações: Rosa Lemes – Mídia Help
Assessoria de Imprensa - contato@midiahelp.com.br (51) 9518-8700
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A Casa Tendenza Galleria preparou para a FIT 0/16 o lançamento da marca de
quadros e telas infantis, com desenhos da artista Claudine Knijnik e curadoria de Lisi
Wendel. Os quadros e telas são feitos em canvas, papéis fotográficos e papéis 100%
algodão. Além disso, as madeiras são certificadas com proveniência de
reflorestamento. Mais informações: Tales Morigi – diretor -

marketing@casatendenza.com.br | assessoria@casatendenza.com.br – (51) 98140-
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Com uma nova proposta de perfil para seus consumidores, a Charpey
vai apresentar na FIT 0/16 novos tecidos, em uma pegada mais
moderna e produtos mais ousados. A empresa aposta agora em peças
contemporâneos,

sem

perder

o

conforto

com

modelagens

adequadas, com estampas divertidas e atuais. Mais informações:
Cleonice

Caviquioli

–

analista

de

marketing

-

marketing@charpey.com.br – (47) 98912-6127
A Coquelicot reservou para a FIT 0/16 novidades em Kits de
berço e enxoval. Além desses lançamentos, a marca também
apresentará os kits tradicionais, em novas cores de linhos, capas
para carrinho e bebê conforto em estampas exclusivas, jogo de
lençol para berço, mini berço desmontável e trocador anatômico com capas de malha.
A linha de roupa vem com 12 estampas novas e exclusivas. A empresa também vai
expor sua coleção de bolsas e lembrancinhas, com lançamentos de mochilas infantis,
linha maternidade com novas cores e uma linha de lembrancinhas para a mamãe. Mais
informações: Bruno Gonçalves – sócio-fundador - bruno@coquelicot.com.br - (17)
3301-1715
Confeccionados em couro nobre, os calçados Gambo Baby são desenvolvidos para cada
fase de crescimento da criança, começando na linha recém-nascido no numero 13 até
o kids, com numeração até 36. Com o maior portfólio de produtos premium no
mercado masculino infantil, possui mais de 440 opções de sapatos, desenvolvidas para
cada fase de crescimento. Para a FIT 0/16, a marca vai levar a linha Primavera-Verão
com atributos especiais de confeccção. Mais informações: Luis Eduardo Pereira –
gerente nacional de marketing e vendas - vendas@gambo.com.br (16) 3724-1032
Especializada na fabricação de bolsas e acessórios para bebês, a Hey
Baby lançará quatro linhas na FIT0/16: Candy, Color, Fábula e
Origami. As referências da marca passam pelo universo lúdico da
primeira infância, com cores trabalhadas desde os clássicos rosa,
azul e bege até as principais tendências do mercado, como o cinza,

verde menta e o jeans. Juntamente com isso, as estampas ganham destaque,
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aparecendo nas modelagens ou nos detalhes de bolsos e acessórios. Mais
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informações: Maria Luísa Pereira –mkt@justbaby.com.br | Adaiane Silveira adaiane@justbaby.com.br – equipe de marketing – (51) 3061-1397
A Just Baby une o momento maternidade às tendências de consumo de um público
exigente. Para a FIT 0/16, a marca vai apresentar acessórios
funcionais e cheios de estilo em três novas linhas de bolsas: a
Havana, em jeans com pontos de cor, a Vivara, com estampas
diferentese a Berlim, neutra e casual. A coleção vigente continua no
portfólio da empresa na feira. As malas maternidades de rodinhas
nas linhas a Liverpool e a Zurich. Mais informações: Maria Luísa Pereira –
mkt@justbaby.com.br | Adaiane Silveira - adaiane@justbaby.com.br – equipe de
marketing – (51) 3061-1397
Conhecida pelas linhas que vestem meninas e bonecas iguais para várias ocasiões, a
Marthiê incluiu em sua gama de produtos e vai lançar na FIT
0/16 a linha de pijamas. São quatro modelos confortáveis
vendidos em kit menina e boneca. Para o dia-a-dia no verão, as
cores fortes continuam em alta, com estampas dos animais
tendência, como a lhama e os flamingos. Mais informações:
Renata Zundt de Oliveira – sócia-proprietária – renata@marthie.com.br – (47) 99130–
9227
A nova coleção da Modali Baby foi pensada para atender todos os itens decorativos
dos quartos infantis: bichos de balanço, para crianças até três anos de idade;
cabeças de bichos de pelúcia; quadros da linha Selva com ilustrações de bichos;
garrafas térmicas para kits Higiene; móbiles decorativos. No estande, o público
também poderá conhecer produtos dos parceiros da marca: Ameise Design, T.
Design Decor, Rian Tricot e Tapis. Mais informações: Pamela Lima – Marketing marketing@modalibaby.com.br

A coleção verão da MRX JEANS vai apresentar na FIT 0/16,
juntamente com o jeans, tecidos planos como viscose, tricoline e
estampas digitais para dar frescor à estação. A coleção é toda pensada
e inspirada no universo adulto, com babados, destroyed, tracker,
puídos e cropped. A ideia é buscar referências e tendências modernas,
focando no conforto. Durante o evento, os dois grandes estilistas das
coleções estarão à disposição para conversar, tirar dúvidas e ter um feedback dos
clientes. Mais informações: Thiago Santoro - Marketing –
thiago@santoromarketing.com.br - (15) 99101-7765

A Nini & Bambini Confecções chega à FIT 0/16 com duas marcas
para exposição: Nini&Bambini e Jaca Lelé. Na Nini&Bambini serão
exploradas modelagens atualizadas nas tendências, estampas e
tecidos diferenciados. Uma das novidades é o aumento da coleção
na linha Baby, com mais variedade para os pequenos. A Jaca Lelé
vai levar interatividade, peças alegres, coloridas e confortáveis. O destaque da
marca é a utilização de malhas e tecidos sustentáveis. Mais informações: Esoli
Kuhnen – diretora de Desenvolvimento - atendimento@niniebambini.com.br – (47)
3221-2464
A Oficina da Roça apresenta na FIT 0/16 seus lançamentos
desenvolvidos pela designer de produtos Marisol Garcia da Luz.
São cestos feitos em crochê com alças de couro, puffs, mantas,
almofadas e tapetes com tramas, texturas e combinações de fios
exclusivos. As peça são únicas e feitas à mão. Mais informações: Cássia Marina –
comercial - comercial@oficinadaroca.com.br – (35) 9 9898-9007
A Ortoshoes, empresa especializada em calçados ortopédicos, vai levar às FIT
0/16 os produtos pensados e produzidos para o alinhamento corporal correto de
todas as crianças. Os produtos são desenvolvidos por uma fisioterapeuta. A
Ortoshoes atende todas as necessidades que os especialistas recomendam,
através dos “4 F’s”: Flexibilidade, Forma Adequada, Firmeza Atrás do Sapato e
Fricção na Sola. Mais informações: Gabriela Garcia – Assessoria de Imprensa gabriela.garcia@socialtriz.com.br – (19) 3039-5550
A Recco, Recco & Cia vai “refrescar” o verão da criançada com a moda praia 2020.
Os produtos são focados em Moda Praia Bebê, Infantil e Juvenil com alguns produtos
com proteção UV+. Para a coleção a aposta será nos biquinis, maiôs, sungas, saídas e
acessórios praianos. Mais informações: Karine Silva – Assessoria de Comunicação digital@altogiro.net - (44) 3033-0101
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A Tippo apresentará a nova coleção verão 2020 na FIT 0/16
seguindo a tradição da empresa: peças em suedine de algodão
egípcio, com toque macio para contato com a pele do bebê,
tamanhos do RN ao G para macacões e bodies. A produção em alto
padrão é caracterizada por produtos com rendas exclusivas
fabricadas em Paris e cristais Swarovsky, trazendo requinte e
brilho.Com peças bordadas à mão, a Tippo faz um resgate ao toque artesanal,
respeitando as tendências mais modernas. Mais informações: Janete Buratto –
proprietária - janete@tippo.net - (11)96450-0861 |(11)5660-6251
A Ufrog vai apresentar na FIT 0/16 calçados desenvolvidos para garantir conforto,
maleabilidade e, principalmente, segurança aos pés das crianças. Os produtos são
ideais para evitarem o piso frio dentro de casa e no parquinho. As confecções
garantem que a temperatura do pé se mantenha e também evita deslizamento em
pisos molhados. Mais informações: Rafaella Malucelli – Assessoria de Imprensa mailto:rafaella@noarcomunicacao.com – (11) 5052.6022 | (41) 9 9666.8282

A Yacht Master Kids preparou para a FIT 0/16 a coleção Verão 2020
com camisas, camisetas, polos, bermudas e boardshorts inspirados no
surf. A marca apresentará linhas com aspectos tropicais e tecidos leves
como linho, malha flamê e chambray, Mais informações: Talita
Nascimento – Marketing - talita@oracon.com.br – (11) 94465-4587 |
3405-5555
Pavilhão Terra Roxa
Novidade nesta edição da fit 0/16, um pavilhão será destinado exclusivamente para
expositores de Terra Roxa, cidade paranaense conhecida como Capital Nacional da
Moda Bebê
Com inspiração na moda adulta, a D’Tuia Baby chega à FIT 0/16
com a novidade de expansão do portfólio, para atender crianças
até o tamanho 12. O objetivo é se inspirar na moda adulta, sem
perder a delicadeza da infância e inocência da criança. Os
produtos contam com tecidos de primeira linha e detalhes que
fazem toda diferença na peça, como rendas, estampas, pedrarias. Nesse verão, a
coleção aposta em estampas, cores marcantes com peças leves, para garantir beleza
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e conforto à criança . Mais informações: Evair Pegoraro – diretor geral e
proprietário - tuiababy2275@gmail.com – (44) 3645-2475

O Verão 2020 da Paraíso vai expor na FIT 0/16 a malha jeans, um
dos destaques da marca. Utilizada em vários produtos, a matériaprima traz, além do conforto e praticidade, um aspecto fashion e
despojado, sem perder a beleza. A empresa também demonstrará
no evento o clima do verão californiano com a nova coleção,
inspirada em temas como viagem e festa, muita cor e diversão
para as crianças. Mais informações: Rodrigo Bortolato – Marketing rodrigo.bortolato@amoparaiso.com.br – (44) 3645 8100

O jeans também é peça-chave na Sonho Mágico no Pavilhão Terra
Roxa, da FIT 0/16.O foco principal está nos macacões e nas saídas
maternidade, que além de confortáveis, são práticos para vestir e
modernos para a mamãe que deseja uma nova proposta de enxoval.
O clima tropical que está por vir inspirou a marca a fazer modelos
confortáveis, com funcionalidade, diversificação e tecidos leves. A
tendência do esportivo, que veio forte em algumas coleções
anteriores, ainda está presente nessa coleção. Mais informações: Thayane Colombi
Ferreira - Assistente de Marketing - marketing@sonhomagicoinfantil.com.br – (44)
3645-1466
Serviço:
FIT 0/16 e Pueri Expo 2019
Data:13 a 16 de junho
Local: Expo Center Norte – Pavilhão Vermelho
Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme
Horário: 10h às 19h (no último dia, das 10h às 17h)
Credenciamento para visitantes: www.fit016.com.br ou www.pueriexpo.com.br
O credenciamento de uma feira já libera o acesso à outra.
Sobre a Koelnmesse
A Koelnmesse é uma das promotoras líderes no mundo na organização de feiras para
as áreas de mobiliário, design, bem-estar e estilo. As feiras imm cologne,
LivingKitchen, ORGATEC, spoga + gafa, interzum e Kind + Jugend são conhecidas entre
os atuantes do mercado internacional como o maior encontro da indústria. Com 90
anos de experiência e conhecimento em exposições, o Centro de Eventos da
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Koelnmesse é hoje a principal plataforma de negócios para mais de 25 setores
comerciais. A promotora alemã também desenvolve e monta novas feiras de negócios
com foco regional, em várias partes do mundo, incluindo o Brasil.
Sobre a Koelnmesse Brazil
Atualmente, a Koelnmesse organiza seis feiras no Brasil: a feira de moda infantil FIT
0/16, realizada duas vezes por ano em São Paulo; a Pueri Expo, Feira Internacional
de Negócios em Puericultura, evento inspirado na maior feira de artigos infantis do
mundo, a "Kind + Jugend"; o WellFood Ingredients, Summit Internacional de
Ingredientes Funcionais e Nutracêuticos, e o lançamento ANUFOOD Brazil, Feira
Internacional Exclusiva para o Setor de Alimentos e Bebidas, inspired by Anuga. Já em
Curitiba, acontece a cada dois anos a ANUTEC Brazil, feira de tecnologia para indústria
alimentícia. A Koelnmesse Brasil está localizada em São Paulo e conta com uma equipe
com mais de 10 anos de experiência na organização de grandes eventos para diversas
indústrias. Sob comando do diretor Cassiano Facchinetti, a filial brasileira é
responsável pelos eventos internacionais da Koelnmesse, além do futuro
desenvolvimento das atividades comerciais no país.
Próximos eventos:
Kind + Jugend, Colônia, Alemanha 19.09. - 22.09.2019
China Kids Expo, Shangai 16.10. - 18.10.2019
FIT 0/16 e Pueri Expo no Facebook:
https://www.facebook.com/feirafit016
https://www.facebook.com/pueriexpo
FIT 0/16 e Pueri Expo no Instagram:
@feira_fit016
@pueriexpo

Page

7/7

