
\&quot;Vino sa-ti cumperi rochia de vis!\&quot;
Sibiul se transforma intr-un oras romantic incepand de astazi, 4 martie, de la ora 12, odata cu deschiderea
oficiala a Targului National de Nunti "Ton Mariage". indragostitii, viitorii miri, tinerii si tinerele care vor
sa afle ultimele tendinte in materie de nunta sunt asteptati in perioada 4-6 martie la Continental Forum
pentru a savura editia cu numarul opt a evenimentului, de unde isi pot procura toate cele trebuincioase
pentru unul dintre cele mai importante evenimente din viata lor. 
  
  "Vino sa-ti cumperi rochia de vis!" este si sloganul din acest an al evenimentului care se organizeaza de
opt ani la Sibiu si care aduce comercianti din mai multe orase ale tarii. Bucuresti, Brasov, Craiova,
Suceava, Neamt, Giurgiu si Sibiu, toate sunt reprezentate in cadrul targului din acest an, care vine cu
preturi promotionale si cu toate serviciile si produsele necesare unei nunti reusite. "Pe toata perioada
targului vor fi oferte promotionale si discount-uri. (...) Venim cu oferte pentru nuntile in aer liber dar si
pentru nuntile in restaurante", a spus Constanta Stoia organizatorul evenimentului, aratand ca cei care vor
trece pragul targului vor fi intampinati cu o serie intreaga de surprize care se vor desfasura pe parcursul
celor trei zile. 
  
  Ca si la celelalte editii, centrul de greutate al targului cade pe viitoarele doamne, mai ales ca rochiile de
mireasa sunt cele mai vandute in cadrul evenimentului. Dincolo de rochii, "Ton Mariage" le mai aduce
viitorilor miri pantofi, invitatii, bijuterii, costume de mire, cursuri de dans si multe altele asemenea. Mai
mult, duminica, 6 martie, va avea loc si o tombola, cu premii constand in servicii de nunta. 
  
  Organizatorii Targului National de Nunti "Ton Mariage" asteapta cat mai multi vizitatori, evenimentul
fiind deschis de astazi pana duminica, intre orele 10-20. 
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