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A marca portuguesa Jose¬nas ruma a Nova Iorque para abrir o seu primeiro espaço ¬síco.
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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.
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Para mais informações, consulte o site da marca aqui. (https://jose¬nas.com/pt)
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