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Ex-presidente da federação alemã banido pela FIFA PCP "presente" para reposição de direitos, em desacordo com qualquer inversão Défice baixa mil milhões no primeiro semestre

(/)

Do online para o o샅濾ine
 

A marca portuguesa Jose¬nas ruma a Nova Iorque para abrir o seu primeiro espaço ¬síco. 

Loja Jose¬nas

 

A história da Jose¬nas começou online, mas rapidamente cresceu e tornou-se um fenómeno um pouco por todo o
mundo. Agora, ruma a Nova Iorque num projeto único e desa¬ador: a abertura da primeira loja física da marca.

 

A Jose¬nas é uma marca de sapatos portuguesa que produz as suas peças artesanalmente. Criada por Filipa Júlio, é
inspirada na sua avó, Maria Jose¬na, e nos momentos de estilo e não só que partilham juntas. A marca é liderada por
mulheres e associa-se muitas vezes a causas de empowerment feminino, sendo a primeira a abrir uma loja em Nova

Iorque.

 

Desde 2014 que a marca tinha como objetivo abrir uma loja. Em comunicado, Maria Cunha, CEO da Jose¬nas, conta que
este sempre foi o sonho: "no quadro que está no espaço onde trabalhamos escrevemos ‘Loja Jose¬nas NY - 2016’.

Aquela data olhou para nós todos os dias durante 2 anos. Os nossos sonhos têm de ser visíveis para nunca nos
esquecermos deles. Para quem pensa que há impossíveis, esta é a verdade: nada é impossível."

 

É no coração de Nova Iorque, no número 252 da Elizabeth Street, que o sonho se concretizou ¬nalmente. A primeira
°agship da marca é assinada pelo famoso arquiteto Christian Lahoude, conhecido por desenvolver especi¬camente lojas

de luxo para marcas como Gucci, Jimmy Choo e Alexander Wang.   
 
 

Com um ambiente feminino e so¬sticado, a loja é um paraíso para as amantes da marca. Filipa Júlio, fundadora, conta
que "entrar na loja da Jose¬nas é um passeio num jardim mágico, onde podemos sonhar acordados e entrar

diretamente para um cenário real. Existem elementos de design cuja inspiração é a natureza, todos eles feitos à mão,
em cobre, por um artesão português. O Christian apresentou-nos um dos nossos derradeiros sonhos: uma loja

fantástica, com um jardim interior e exterior." 
 

Para mais informações, consulte o site da marca aqui. (https://jose¬nas.com/pt)
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