
Parodiando Shakespeare, luxo 
é o excesso de que precisamos 
para existir”

ANDRÉ D’ANGELO, 
mestre em Marketing 
e autor de Precisar, 
não Precisa, obra 
sobre o mercado 
do luxo no Brasil

O que é luxo para você?

ESPETÁCULOS 
Jornal Luxor Residenz dá dicas de eventos, 
shows inesquecíveis e curso premium que 
vão marcar os próximos meses no Brasil
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AUTOESPORTE EXPOSHOW
O AutoEsporte ExpoShow, que 

será realizada de 21 a 24 de novem-
bro, no Anhembi, em São Paulo, é 
uma feira que revezará com o Salão 
Internacional do Automóvel na capi-
tal. Com expectativa de receber mais 
de 50 mil visitantes, o evento mostra-
rá acessórios para carros, dragsters 
e veículos clássicos, além de pneus, 
ferramentas, tintas, ceras e outros. A 
feira estará aberta ao público com 
ingresso na casa dos R$ 15 e R$ 20. 
Fique atento e participe!

Nicole Pozza
é publicitária e editora do blog Novo Luxo

nicolepozza@novoluxo.com

Neste ano e no próximo, muitas coisas 
boas chegam por aqui. Não apenas em vista 
da Copa do Mundo e das Olimpíadas esta-
rem se aproximando, mas também devido 
ao crescimento interno do mercado brasi-
leiro, que atrai, cada vez mais, olhares de 
investidores estrangeiros. Um exemplo é a 
música, que se faz bastante presente a nível 
superior no País. Cantores italianos como 
Eros Ramazzotti e Laura Pausini, além da 
inglesa Sarah Brightman, são espetáculos 
con� rmados para o � m do ano e início de 
2014. Veja as dicas!

BENVENUTO
A italiana Laura Pausini e agora mãe de Paola, come-

morará seus 20 anos de carreira entre os brasileiros, fãs 
que a amam e a consideram com todo o coração. Nos 
dias 19 e 20 de fevereiro de 2014, a cantora passará pelo 
Credicard Hall, em São Paulo, com shows que reunirão 
seu último álbum lançado, além de sucessos especiais 
que animarão a festa. Os ingressos podem ser adquiri-
dos on-line pelo site TicketsForFun (ticketsforfun.com.
br), e os preços vão de R$ 90 a R$ 550, no espaço VIP. O 
Luxor Residenz já tem presença con� rmada no show 
da musa italiana para bater um papo exclusivo sobre 
luxo e a� ns.

SINFONIA
A atriz e soprano Sarah Brightman, que canta em di-

versas línguas, vem ao Brasil diretamente da Inglaterra 
para emocionar todos aqueles que admiram a boa música. 
Lançando seu novo álbum, chamado Dreamchaser, Sarah 
passará por Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 
Horizonte, nos dias 24, 28 de novembro, 1º e 3 de dezembro, 
respectivamente. Os ingressos vão de R$ 100 a R$ 700. Já 
quem deseja ser mais que VIP e talvez conhecê-la de per-
to, pode desembolsar mais de R$ 1.500 para esse momento 
inesquecível. Sarah, famosa pelo Fantasma da Ópera, fará 
parte de uma equipe que viajará à Estação Espacial Inter-
nacional a bordo do foguete Soyuz, que orbitará a Terra.

NOI
O italiano Eros Ramazzotti é ou-

tra atração esperada pelos brasilei-
ros que moram em São Paulo ou que 
estão de passagem pela cidade. Nos 
dias 27 e 28 de setembro, no Credi-
card Hall, Eros divulgará sua turnê do 
álbum Noi, com canções belíssimas. 
Os ingressos vão de R$ 140 a R$ 550. 
Não perca e sinta um pouco da Itália 

perto de você!

O NEGÓCIO DO LUXO
A MCF Consultoria, de Carlos Ferreirinha, divulga as 

próximas edições do curso O Negócio do Luxo, que aborda 
os signi� cados do luxo, os desa� os deste mercado, ten-
dências, números de crescimento, hábitos de consumo, 
marketing e estratégias, entre outros assuntos relevantes. 
A próxima edição está marcada para os dias 3 e 4 de se-
tembro, nos Jardins, em São Paulo. O investimento é de R$ 
4.250 e, para mais informações, visite www.mcfconsulto-
ria.com.br ou ligue para (11) 3088-7258.
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Atriz e soprano Sarah 
Brightman, que canta 
em diversas línguas, 
vem ao Brasil
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