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Холивудско начало за 
новия сватбен сезон

Г-жа Емилия Луканова – собстве-

ник на „Aegean Fashion Group“, държи 

пълните права за продажба на Justin 

Alexander Bridal в България и остана-

лите линии на бранда, включваща Justin 

Alexander, Sincerity, Sweetheart и марка-

та Lillian West. Тя е с над 10-годишен 

опит в разработването и провеж-

дането на концептуални сватбени 

събития. Освен в София, има предста-

вителен бутик и в морската ни сто-

лица – Варна. За работата си споделя: 

„За нас е важно нашите клиенти да са 

спокойни, че всеки един от моделите 

подлежи на доставка за проба. Екипът 

ни е специално обучен за работа с из-

ящните бродерии и материи.“ 

Известна като един от най-

влиятелните производители на бул-

чински рокли в САЩ и Европа, Justin 

Alexander Bridal е американска семейна 

фирма. Роклите на марката са търсе-

ни по целия свят заради безкомпро-

мисното качество, превъзходен стил 

и достъпни цени. Те се отличават с 

дизайн, уловил духа и блясъка на Холи-

вуд от времето на Грейс Кели, Джаки 

Кенеди и Одри Хепбърн. Моделите на 

Justin Alexander Bridal са клас „Висша 

мода“, изработени в класически линии 

с ръчно бродирани фини дантели и ес-

тествена коприна. Имат съблазните-

лен и женствен стил, зашеметяващи 

детайли, които ги превръщат в про-

изведения на изкуството. Силуетът 

е неповторим, с елегантно изрязан 

гръб и кристални деколтета. Рокли-

те са изискани, обсипани с камъни, а 

деколтетата са женствени и изящни. 

Фините аксесоари, облечени в копри-

на и нежни дантели са ефектни без 

да се натрапват. Всичко това създава 

единствената и уникална сватбена 

визия, която сякаш разказва приказка-

та на Холивуд. 

Дни преди Благовещение, „Aegean Fashion Group“ отвори новия си магазин Bridal House by 

Justin Alexander в столичния търговски център Bulgaria Mall, ниво 2. Просторният сватбен 

бутик е разгърнат на над 250 кв. м площ и разполага с 2 големи пробни, оборудвани с всичко, 

от което се нуждае младоженката. Необезпокоявани, бъдещите булки могат да се отда-

дат на избора от над 300 предложения за Големия ден с елегантния подпис на Justin Alexander 

Bridal – американски бранд, който излиза на сцената на сватбения Haute couture през 1949 г. 

Отличителен белег за роклите са лекотата и комфорта дори при най-пищните модели. 

снимки: Bridal House by Justin Alexander/Алекс Манчев
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Откриването
В ролята на водещ бе Ива Екимо-

ва, която смени два сватбени тоалета 
на Justin Alexander Bridal. С една от ви-
зиите тя изненада гостите, заменяй-
ки елегантните токчета с кецове –  
в стил булката-беглец. Половинката 
на чаровната пиарка, Петрозар не 
уважи събитието под предлог, че не 
трябва да вижда бъдещата си съпруга 
в булчинска рокля, въпреки че в своя 
профил в социалната мрежа Ива вече 
бе публикувала не една, а две снимки, 
пременена като булка.

Моделите на варненската аген-
ция „Вип Фешън“ дадоха начало на на 
официалното откриване, дефилирай-
ки с официалните тоалети от линия-
та Sarah Danielle. Под акомпанимента 
на Трио Тенорите представиха сват-
бените рокли на Sincerity, Sweetheart и 
Lillian West. Пиршество от фин тюл, 
ръчно изработени дантели, скъпо-
ценни камъни, панделки от органза в 
цвят на кафе, злато и морски бриз 

омагьосаха гостите. За първи път 
бе показано и шикозното сватбе-
но бельо с марка Poirier, което играе 
специална роля в цялостната визия 
на младоженката. За изработката на 
моделите е използвана най-фината 
материя, която следва извивките на 
тялото и не позволява на бъдещата 
булка да чувства какъвто и да е дис-
комфорт в най-важния ден.

Топ моделът на Justin Alexander 
Bridal бе представен от чаровната 
Ива Атанасова, чието име нашумя 
покрай Слави Трифонов като негов 
ко-водещ в реалити формата „Ма-
гаданс-предизвикателството“. При-
дружавана от малки шаферки, в духа 
на сватбените традиции, тя хвърли 
букета към неомъжените предста-
вителки в публиката. Щастливка се 
оказа Ивелина Младенова, на която є 
предстои да се омъжи.

След официалното ревю, носи-
телката на престижната титла на 
сп. БУЛКА „Булка на годината 2014“ –  
Зорница Вълева, връчи наградата на 
победителката във Фейсбук игра, 
посветена на булчинските страс-
ти. Това бе Петя Симова, която ще 
се омъжи за избраника си в рокля на 

Sweetheart. От суеверие, обаче, тя 
отказа да сподели с гостите амери-
канското бижу.

Събитието бе уважено от мно-
го гости, сред които носителки на 
титлите Мисис България и Лейди 
България, Златка Димитрова, дизай-
нер Жана Жекова – трикратен носи-
тел на „Златна игла“, бизнес дамата 
Славка Каравелова, шеф Пеньо Ива-
нов, чаровният водещ на БГ Радио 
Атанас Стоянов, журналисти от 
водещи медии и др. Те се насладиха 
на пенливи вина  Bubbles – забеле-
жителна компания на всяка сватба, 
независимо дали е в изискана градина 
или на моркия бряг, както и на вината 
ETHNO – модерни и стилни, направе-
ни според последните тенденции във 
винараството. 

Емилия Луканова, Ива Екимова, 
Зорница Вълева


