GLAMMFIRE DESFILA NO AEROPORTO
JOHN FITZGERALD KENNEDY
Monção, Londres, Paris, Madrid, Estugarda
Nova Iorque, Pequim, Moscovo, Mumbai, Hanoi, 23 de janeiro – A Glammfire vai colaborar com a supermodelo
Jessica Minh Anh e a DHL Express U.S. no grande evento J Winter Fashion Show 2020 através do fornecimento
de equipamentos de aquecimento ambientalmente sustentáveis.
No próximo dia 6, de Fevereiro de 2020, no aeroporto internacional John F. Kennedy, em Nova Iorque, a
produtora e supermodelo Jessica Minh Anh fará história com a produção do primeiro desfile de todos os
tempos, centrado numa cadeia de supply-chain globalmente sustentável. Desenvolvido pela DHL Express U.S.,
o J Winter Fashion Show 2020 estreia as coleções de moda mais requintadas, destacando o moderno processo
de upcycling e entrega de forma criativa.
Este desfile, pertencente à icónica série de eventos Fashion x Sustainability de Jessica Anh, é, tal como os
anteriores desfiles, um evento de acesso restrito com posicionamento exclusivo, com enorme sucesso
internacional, tal qual os anteriormente levados a cabo na barragem hidroelétrica de Hoover Dam, a central
fotovoltaica Gemasolar e o barco movido a energia solar-eólica-hidrogénio Race For Water.
“Esta é a segunda vez que a Glammfire se envolve com um desfile de moda como parceira. A primeira vez, foi
em Paris durante a Fashion Week em 2012 e agora é um prazer para nós cooperar com Jessica Minh Anh para
este evento.” afirma Marcelo Inácio – CEO Glammfire
Neste evento, “a Glammfire, a partir da sua gama de produtos: lareiras, fire-pits, aquecedores e barbecues,
fornecerá o seu eficiente aquecedor a gás de terraço com design único, o Hyperion Tile e queimadores
redondos a bio etanol que estarão no backstage do evento. Este backstage é diferenciador uma vez que será
dentro de um Boeing 747 Cargo Jet da DHL Express U.S.. Enquanto isso, os aquecedores Hyperion Tile serão
dispostos ao longo da passerelle durante o desfile com o propósito de dar mais conforto aos convidados VIP’s
do evento.” – explica Mário Ferreira, Chief Marketing Officer da Glammfire.
ARCHIMEDES EM ESTREIA NA MAISON et OBJET 2020
Recentemente a Glammfire apresentou em Paris a sua mais recente criação, ARCHIMEDES: uma lareira a bio
o
etanol ambientalmente consciente capaz de girar facilmente a 360 abraçando assim os mais altos padrões de
segurança. A lareira ARCHIMEDES utiliza um queimador redondo automático com a tecnologia Crea7ion
EVOPlus com baterias recarregáveis, sem ligações fixas, e que permite uma autonomia até 25 horas com
apenas 10 litros de bio etanol (combustível ecológico).
Desenvolvido pelas mãos de artesãos experientes e dedicados, a lareira ARCHIMEDES é totalmente construída
de aço, com o interior banhado a ouro com acabamento de verniz resistente a altas temperaturas, placa
defletora placa decorativa de titânio polido.

A ARCHIMEDES é uma lareira que funciona com uma zona de combustão a bio etanol e não requer trabalhos de
o
construção (antes ou depois da instalação) que pode rodar 360 de forma independente, sem libertar odores,
fumos ou faúlhas.
SOBRE A GLAMMFIRE
Fundada em 2008, no norte de Portugal, a Glammfire é uma marca de lareiras de luxo de classe mundial que
representa o design Português, assim como, o estilo moderno/contemporâneo. Enquanto uma das marcas de
lareiras mais desejadas do mundo, a Glammfire especializa-se no desenvolvimento e fabrico de lareiras
exclusivas, que se enquadram num novo estilo de vida.
A vontade de uma maior exigência e eficácia, a procura da diferença, concretizada no desenvolvimento de
produtos únicos, e o respeitador compromisso com o ambiente são detalhes presentes em cada produto da
GlammFire.
A Glammfire possui uma vasta gama de produtos de lareiras, firepits, aquecedores e barbecues para
habitações e projetos de hospitalidade, dispondo também de serviços de Bespoke & Contract. Os seus
produtos encontram-se atualmente disponíveis em mais de 50 países em todo o mundo, com instalação direta
e assistência técnica através da sua rede de distribuidores, revendedores e agentes da marca.
SOBRE JESSICA MINH ANH
A supermodelo Jessica Minh Anh é a produtora mais inovadora de desfiles de moda do mundo, com um
conceito visual extraordinário. A supermodelo tem feito história, continuamente ao produzir os seus eventos
sobre famosas maravilhas arquitetónicas com a Torre Eiffel em Paris, Tower Bridge em Londres e as Torres
Gémeas Petronas na Malásia. O mais impressionante foi o record que Jessica Anh bateu ao realizar o desfile de
moda a maior altitude do mundo durante o Grand Cannyon Skywalk, e foi eleita para trazer uma imagem
positiva ao novo símbolo da esperança e liberdade da América, o One World Trade Center,
Para além destas superproduções, Jessica é também conhecida pela sua célebre série de desfiles Ocean
Catwalk a bordo de navios transatlânticos, e o seu aclamado desfile anual Catwalk-On-Water em Paris e Nova
Iorque. Os seus famosos desfiles recebem cobertura mediática de meios como CNN, BBC, ABC, CBS, FOX,
Telemundo, FashionTV, Vogue, Harper's Bazaar, ELLE, Cosmopolitan, Marie Claire, Grazia, WWD, entre outros.
Defensora das energias renováveis, Jessica Minh Anh deu início a esta sério de desfiles Fashion x Sustainability
em 2015.

“Jessica Minh Anh fez do mundo a sua passarelle” - CNN
“ De supermodelo e mulher de negócios, para Jessica Minh Anh, nada é impossível” - Madame Figaro
“Jessica Minh Anh combina arte, arquitetura, cultura, e moda nos seus múltiplos icónicos desfiles” - ABC7
“Jessica Minh Anh está a eletrizar o mundo da moda” - Paris Match

