
BAZAR MARAVIJOSO CAUSA FRISSON NO SHOPPING NAÇÕES 
 

Peças da blogueira Luana Dellevedove levaram grande público ao Nações 
 
 
A sexta edição do bazar “Maravijoso – Eu vou!”, comandado pela jornalista e 
influenciadora digital Luana Dellevedove, causou frisson entre os clientes no Shopping 
Nações no último sábado, 28 de julho.  
 
Às 8h, muito antes da abertura do bazar, já havia fila de clientes. Enquanto esperavam, 
algumas tentavam localizar as peças desejadas espiando pela vitrine. “Elas me seguem 
no Instagram e conhecem os looks. Fiquei sabendo que já na fila, duas delas tentavam 
entrar em um acordo por terem vindo por causa da mesma blusa”, contou Luana. 
 
As 1200 peças colocadas à venda eram do acervo pessoal da jornalista. “Elas foram 
usadas somente em ensaios fotográficos. Em um único trabalho chego a ganhar 30 
peças. Uso para as fotos e depois guardo para o bazar”, explicou. As peças foram 
vendidas a preços acessíveis que variavam de R$ 10,00 a R$ 120,00.   
 
Dentre os itens à venda, as clientes encontravam vestidos, calças, casacos, sapatos e 
óculos. As peças eram de final da coleção de inverno e início da verão que agradaram 
desde as mais jovens antenadas em moda, até senhoras que passaram pelo bazar e 
saíam carregadas de sacolas. Até filhos pegaram a fila para comprar presentes para as 
mães. 
 
Segundo Luana, o bazar do segundo semestre foi antecipado devido a cobrança das 
fãs e o acúmulo de looks. “Logo procurei o Shopping Nações, que comprou meu sonho 
mais uma vez. É um local que oferece estrutura para mim e para quem vem ao bazar. 
Sou muita grata pela receptividade”, destacou a digital influencer. 
 
Passaram pelo bazar cerca de mil pessoas, que puderam participar de uma ação de 
responsabilidade social. As clientes doaram 1 litro de leite. Tudo será entregue ao Asilo 
João Kühl Filho.  
 
O Shopping Nações Limeira fica na Rodovia Deputado Laércio Corte (Limeira-
Piracicaba), 4.500. O estacionamento é gratuito, independente do período que o veículo 
permanecer no local. 
 
 


