PubliNoivas
Convide com elegância
“O convite transmite ao convidado o estilo da festa. Por isso a
importância do requinte e do cuidado na escolha do modelo
ideal”, afirma Marcos Lucena, proprietário da Lucena Convites.
Com 12 anos de experiência no mercado e à frente da empresa
que completou 60, Lucena viu a modesta loja comandada pelo
pai se tornar uma das referências em convites para as noivas
do Rio de Janeiro. Do tradicional ao moderno, atualmente há
quatro coleções à disposição dos noivos: Caves du Roy, Place
Vendôme, Chambord e Prime. “Toda coleção tem dezenas
de ramificações e, se a noiva chegar com uma ideia diferente,
a gente embarca junto”, explica Lucena, que também presta
uma miniconsultoria para as mais ousadas. “Independente de
tudo, o convite deve ser elegante porque é a primeira etapa do
casamento”, completa ele.
Os clássicos, em tons pastel e off-white, ainda são os prediletos
das noivas, que apostam nos detalhes, como laços e brasões,
para dar bossa, romantismo e personalidade aos convites.
Os formatos e tamanhos são variados, e o acabamento é
valorizado, sendo este um dos diferenciais da empresa, segundo
o empresário. Os contraplacados – convites mais grossos, feitos
com duas ou mais camadas de papel – garantem durabilidade
e pompa para o casal que procura expressar elegância. Já os
lançamentos rendados, com ímãs ou cristais, são luxuosos
e representam bem a personalidade da mulher moderna.
Para Lucena, independente da escolha, a maior felicidade é a
satisfação de uma noiva. “Elegância, bom gosto e realização dos
sonhos é o que buscamos aqui na loja”, finaliza.
Serviço: Rua Sete de Setembro, 209, Centro
(21) 2252-4040 | (21) 2242-3921
contato@lucenaconvites.com.br
www.lucenaconvites.com.br

Na loja, localizada no Centro e totalmente reformada, com décor assinado por
Isabel Kahn, é possível encontrar o convite rendado, um dos lançamentos da
empresa. Utilizando o conceito de “vestir o papel”, este convite é todo forrado
com renda pura ou com aplicações, e tem acabamento impecável, sem aquelas
pontinhas de tecido que incomodam tanto. Outra novidade são os modelos com
plaquinhas de metal, nelas, os nomes dos noivos são impressos e dão aos convites
um toque ultramoderno

“A noiva deve se sentir noiva mesmo, uma
mulher especial. A nossa ideia é fazer com
que ela saia da loja satisfeita e com seu
sonho realizado”
Marcos Lucena
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