
 

 
 

Desfile de moda online marca avant-première de empreendimento 

imobiliário de luxo 

Empreendimento da A.Yoshii Engenharia é cenário para lançamento de coleção 

Outono/Inverno 2020 da Bazaar Fashion 

 

Além de mudar a rotina, a pandemia do novo coronavírus mudou também a comunicação de 

diversas empresas - que tiveram que se reinventar para surpreender os clientes. Recorrer às 

ferramentas digitais foi um dos primeiros passos dados pelas empresas durante o isolamento 

social. 

A A.Yoshii Engenharia, construtora paranaense com 55 anos de história, utilizou a tecnologia 

a seu favor para apresentar o avant-première do próximo lançamento da empresa em Curitiba. 

O empreendimento Talent, localizado no Água Verde, foi apresentado durante um desfile de 

moda online, realizado em parceria com a multibrand feminina Bazaar Fashion. O conteúdo 

do desfile foi divulgado nas redes sociais para mostrar as tendências do imóvel decorado e a 

coleção Outono/Inverno 2020 da boutique. 

Com design interior que valoriza cada espaço, o apartamento decorado foi projetado pela 

arquiteta Juliana Meda e apresenta integração entre ambientes e funcionalidades. A 

tonalidade dos espaços transmitem leveza, com cores nude, cinza claro e branco, além de 

propostas que valorizam a iluminação natural. Além disso, o apartamento decorado do 

empreendimento Talent possui conexão entre living, área gourmet (cozinha e sala de jantar) 

e varanda - tendência na arquitetura e conceito adotado pela construtora.  

O edifício de luxo, que está sendo construído em um local estratégico, próximo ao Clube 

Curitibano, é composto por 28 apartamentos de 146 e 157m² privativos. A entrega está 

prevista para novembro de 2023. 

 

Grupo A.Yoshii 
Fundado em 1965, o Grupo A.Yoshii já construiu mais de 2 milhões de m² do Sul ao Nordeste do Brasil, entre obras industriais, 
edifícios corporativos e residenciais, escolas, universidades, teatros e centros esportivos. É composto pela A.Yoshii Engenharia, 
com sólida atuação em construções de edifícios residenciais e comerciais de alto padrão em Londrina, Maringá, Curitiba e 
Campinas; pela Yticon Construção e Incorporação, que realiza empreendimentos econômicos, localizados em regiões de 
potencial valorização em municípios do Paraná e interior de São Paulo; pelo Instituto A.Yoshii, voltado para a inserção social e 
a democratização cultural; e atua em Obras Corporativas, atendendo a grandes corporações em suas plantas industriais, nos 
mais variados segmentos da economia, como papel e celulose, alimentício, químico, agronegócio, energia, assim como usinas 
sucroalcooleiras, centros logísticos, plantas automobilísticas, entre outros. Mais informações: www.ayoshii.com.br  
 
 

https://www.instagram.com/p/CATnG_Ql8oz/

