Francal 2019 lança as coleções e aponta as tendências da nova
temporada quente
Sandálias ultra minimals, bicos quadrados, saltos arrojados e materiais translúcidos são apenas
algumas das tendências que toda amante de sapatos deve ficar atenta!
Para as viciadas em sapatos, que estão em toda parte, a próxima temporada quente traz
novidades irresistíveis. De sandálias ultra esportivas a saltos inspirados em arte, há um pouco de
cada estilo em voga neste verão.
A consultora de Moda da Francal, Meline Moumdjian, diretora da Moumhouse Creative
Design Studio e coordenadora dos cursos de calçados e bolsas do Istituto Europeo di Design (IED),
elenca os principais hits da temporada, que poderão ser conferidos na Francal 2019.
Sapatos podem adicionar mais do que um toque especial à roupa. Mas você sabe quais
calçados estão na moda para a próxima estação? Talvez mais do que qualquer peça, os sapatos
podem fazer com que seu look realmente se destaque. Eles fazem uma real diferença no conjunto.
Normalmente é necessário pensar não apenas no que está na moda, mas também em como
este par de calçados funcionará com o que você já tem em seu armário e com seu estilo de vida.
Embora não seja o caso de seguir os calçados só porque elas estão na moda, é sempre uma boa
ideia tomar nota das tendências e depois pensar se você já tem algumas delas em seu armário, ou
se você pode adaptá-las para o seu próprio estilo e modo de vida.
Aqui estão as 15 tendências mais importantes que você pode adicionar à sua coleção! Porque
mulheres amam sapatos!
1 – O retorno dos bicos quadrados
2 – Saltos muito mais que especiais
3 – As sandálias ultra minimals
4 – A sempre amada estampa de cobra
5 – A sensual transparência
6 – O micro salto
7 – As mules continuam por aqui...
8 – O tom aguado
9 – Muitas plumas e penas
10 – Tranças, tranças e mais tranças
11 – As conchas do mar
12 – O Thong – sandálias de dedo
13 – Os tecidos telados

14 – O chunky sneaker
15 – As sandálias ultra esportivas
FRANCAL 2019 – 51ª Feira Internacional da Moda em Calçados e Acessórios
De 3 a 5 de junho de 2019
Horário: das 10h às 19h
Local: Expo Center Norte, São Paulo
Promoção/Organização: Francal Feiras
Apoio Institucional: ABICALÇADOS – Associação Brasileira das Indústrias de Calçados e ABLAC
– Associação Brasileira de Lojistas de Artefatos e Calçados.
Informações: (11) 2226-3100
www.francal.com.br / www.100porcentovarejo.francal.com.br
Facebook: @feirafrancal
Instagram: @feirafrancal
Youtube: https://bit.ly/2JIY2o3
Feira de negócios, exclusiva para profissionais do setor. Não é permitida a entrada de
menores de 14 anos, mesmo acompanhados.
Traslado gratuito entre a estação Portuguesa-Tietê do metrô e o Expo Center Norte e outros
pontos da cidade – roteiros: www.francal.com.br
Mais informações para a imprensa:
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