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La gala prezentata de Liviu Varciu vor ajunge 14 finaliste ce vor avea oportunitatea de a se
lansa pe pasarela. Concursul de frumuseţe „Miss Beauty Romania" împreună cu BooA
Coslada, susţinut de Rotusil – Artes Graficas din Arganda del Rey , Toldos Mario Rivas, Nikol
Beauty Salon din Coslada şi Restaurantul Nobiles din Leganes, alege cea mai frumoasă
romancă din Spania în perioada 30 martie 20 aprilie oferind concurentelor o gama largă de
oportunităţi, scrie https://romaniaexpres.com , preluat de Romanian Global News.

Este evident faptul că se caută fete cu dorinţa de a face o carieră în lumea modei, sigure pe ele,
luptătoare, cu atitudinea şi, binenteles, cu calităţile necesare pentru a reprezenta România în
orice circumstanţă şi eveniment internaţional, fiind aceasta o poartă sigură de lansare.

Toate fetele ce vor trece primul prag de înscriere prin concurs online vor avea o sumedenie de
beneficii cum ar fi: profesori de modeling personali, consultanţi nutritionişti, monitori de sport,
sală gym gratis şi multe alte oportunităţi şi ieşiri ce vor fi de mare ajutor, în special pentru fetele
fără experienţă în lumea modei dar cu talent şi dorinţă vie de emancipare în acest sens.

Doritoarelor de carieră în lumea modei li se oferă o experienţă prin care vor învăţa şi vor munci
în echipă pentru a trece prin toate activităţile din perioada concursului, o oportunitate care
echivalează orice curs de modeling profesional, ţinând cont de frumoasele colaborări cu
diferitele agenţii de modă şi diferiţi designeri de care se bucură acest concurs.

În ziua galei, Liviu Varciu va prezenta cele 14 finaliste ce vor avea marea oportunitate de
lansare pe pasarelă. Gala din 20 aprilie va alege cele 14 finaliste cu ajutorul unui juriu
profesional şi fete cunoscute din lumea modei. Începând cu orele 19:00, când se vor deschide
porţile pentru invitati, show-ul va începe cu o serie de concerte a unor interpreţi români,
concertul folk cu temă eminesciană al grupului AMMON (Elena Ninerică, Macedon Botârlă şi
Ion Anghel). Spectacolul va continua cu artistul Alexandru Baltes (B.T.O.T.M) şi Serban Gabriel,
cu un concert RNB. Seara va fi închisă de Liviu Vârciu, ce va susţine un concert cu cele mai
prestigioase melodii ale sale.
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Pasarela de modă va fi compusă din 3 probe:

1. Casual sport

2. Costume tradiţionale (Porturi tradiţionale oferite de Elena Ninerică şi Ambasada României în
Regatul Spaniei

3. Costume de baie (Create şi oferite de către Olivia Fernandez Atelier)

4. Rochii de gală (Oferite de designerul de modă, romanca Olivia Fernandez)

Gala se va bucura de prezenţa unor invitaţi speciali, cum ar fi reprezentaţi ai Ambasadei
României în Regatul Spaniei, reprezentanţi ai Institutului Cultural Român de la Madrid (ICR),
designeri de modă, precum şi alte figuri importante din lumea modei româneşti şi spaniole. Nu
vor lipsi nici influencerii români şi spanioli, ce vor face act de prezenţă şi difuzare pe reţelele de
socializare.

Orice româncă rezidentă în Spania este invitată să se înscrie cât mai repede pentru abeneficia
cât mai curând de oportunităţile lansării sale. Există pe langă facebook-ul BooA Coslada un
site, www.missbeautyromania.com, unde interesatele vor găsi toate regulile concursului precum
şi informaţii despre cele 3 etape ale concursului „Miss Beauty Romania„: cel online, cel
prezenţial şi marea finală pe o pasarelă de modă.

De asemenea, pentru mai multe detalii puteţi contacta direct cu purtătorul de cuvânt şi
organizatorul „Miss Beauty Romania„, Gurita Petre Alexandru, Tel. +34 672 873 552.

Un album cu concurentele înscrise la „Miss Beauty România" puteţi găsi aici.
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Eşti frumoasă? Fii Romanian Beauty!

3/3

