Mariage na Casa Cor

Quando o assunto é cama, mesa e banho, a Mariage é sucesso comprovado! São 38 anos de
tradição e solidez. A Mariage está no mercado do Recife, mas fornece para as principais lojas
de decoração do país. A loja também participa de feiras e mostras do gênero. Este mês, a
Mariage tem produtos em três edições da Casa Cor, o maior evento de decoração e
ambientação do Brasil.

Após fazer sucesso na Casa Cor Espírito Santo, a Mariage leva seus produtos para as edições
do Rio de janeiro e do Amazonas. Na capital carioca, a mostra acontece de 4 de outubro a 16
de novembro, no Palacete Linneo de Paula Machado, em Botafogo. No Amazonas, a Casa Cor
acontece de 30 de setembro a 9 de novembro, em Manaus, no Centro Cultural Povos da
Amazônia.

A super mostra tem 21 franquias, sendo 17 nacionais (Amazonas, Bahia, Brasília, Campinas,
Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina) e quatro
internacionais: Chile, Panamá, Peru e Punta del Este.

Mariage – A loja foi fundada por Maria José Mendonça em agosto de 1973, em um dia 13, a
despeito de qualquer superstição. Com o passar dos anos, Goretti, filha de Maria José,
assumiu e ampliou as atividades. Agora, a Mariage já está na sua terceira geração com a
presença de Felipe, Rafael e Carolina Moura, filhos de Goretti, atuando na loja.

A Mariage possui coleções de cama, mesa e banho exclusivas, confeccionadas em ateliê
próprio. Além da equipe da fábrica, anexa à loja, são mais de 400 artesãs e costureiras
organizadas em cooperativas, que trabalham com aplicações e estamparias exclusivas,
costuras e cortes originais, pinturas feitas à mão e artesanato.
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