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Rochii de mireasa made în
Timi&#537;oara - by Simona Noroc
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Simona Noroc este o achizitie destul de recenta pe scena creatorilor de
moda timisoreni.
Si-a gasit pasiunea inca de mica dar a preferat sa urmeze cursurile
Colegiului Banatean si apoi cele ale Facultatii de Drept din cadrul
Universitatii de Vest Timisoara. Cativa ani mai tarziu a devenit jurist cu
"acte in regula", dar pasiunea pentru moda a fost mai puternica decat
mirosul actelor, al sumelor de bani plimbate pe hartie si conturilor de
corporatie.
Sprijinita de familie, si-a deschis in Timisoara un atelier de design
vestimentar sub numele de Simona Noroc Atelier in care creeaza rochii
elegante pentru doamne si domnisoare sub brand-ul Simona Noroc si
haine pentru copii sub brand-ul Jenny Luck. A inceput sa invete arta
croitoriei, a experimentat si creat tinute unice pentru clienti - rochii pentru
diferite ocazii dar nu s-a dat deoparte cand i s-au cerut costume sau
camasi de barbat. A inceput sa fie prezenta la evenimentele de fashion,
prima data fiind remarcata in 2011 la Zilele Modei Timisorene (eveniment
organizat la CRAFT) cu o colectie de paltoane pentru doamne si "mici
domnisoare", lista continuand cu evenimente caritabile si diferite
prezentari de moda.
2013 l-a inceput in forta, cu o colectie noua - Ladybird - inspiratia venind
de la celebra buburuza, intreaga colectie fiind in culorile rosu si negru. In
august 2013 realiza impreuna cu artistul floral Anca Vlad prima rochie de
mireasa din flori naturale din Romania. Cea mai recenta colectie este
colectia &bdquo;Romantic&rdquo; lansata in 2014, o colectie formata di
rochii de mireasa si tinute pentru nunti. Rochiile colectiei
&bdquo;Romantic&rdquo; le puteti admira si achizitiona de la Targul
pentru mirese de la Centrul de Afaceri (vis-a-vis de Sala Olimpia
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Timisoara), la standul Royal Brides nr 19-20, targ ce are loc in perioada 911 ianuarie 2015.
Cu un atelier situat in Timisoara, in care poate fi gasita zi-lumina si creatii
vestimentare unice si pline de culoare si frumusete - Simona Noroc este
una din designerele vestimentare din Timisoara si Banat a carei voce
incepe sa se faca auzita, din ce in ce mai puternic. Am mai putea
mentiona si faptul ca mezzosoprana Andreea Ilie este imaginea noii
colectii vestimentare realizata de Simona Noroc, pentru a intregi o
imagine care ne da speranta in viitorul tinerilor designeri timisoreni.</p>
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