RENATA KUERTEN
Renata Kuerten começou sua carreira aos 16 anos de idade. Assim que chegou em SP
fez sua primeira viagem internacional para Paris, onde morou por um ano. Ao voltar
para o Brasil foi direcionada para as coleções de Primavera/Verão do São Paulo
Fashion Week e do Fashion Rio, e foi destaque desta edição conquistando seu espaço
rapidamente no cenário fashion nacional. O sucesso levou Renata a fazer sua primeira
capa para Revista Vogue Brasil, onde desencadeou grandes trabalhos. Kurten se
destacou por seus méritos, com seu jeito ímpar de conquistar a todos por sua
desenvoltura e profissionalismo.
Após esse debut, ela teve passagem pelo mercado internacional novamente, e morou
em Milão, Hamburgo, Israel e NY realizando trabalhos importantes como a campanha
da Blue Marine em Milão, e virou exclusiva da grife italiana Intimissimi e Calzedonia
na época.
Sua imagem é sinal de sucesso de grandes marcas, num mix de beleza e atitude, foi
destaque em diversos trabalhos como nas revistas Vogue, L´Officiel, Elle, Marie Claire,
Cool, Glamour, Caras e estampou mais de 70 capas de revistas ao longo da carreira.
Além de estrelar consagradas campanhas como M. Officer, Samuel Cirsnansk, Cori,
Daslu, Valisére, Morena Rosa, O Boticário, Euro, dentre outras que fizeram fotografar
com os grandes profissionais nacionais e internacionais, como Paolo Roversi, André
Schiliró, Gui Paganini e Bob Wolfenson, Renan Christofoletti, Fabio Bartelt.
Depois de participar de diversos programas de televisão dando entrevista e debatendo
alguns temas, em 2011 Renata foi convidada para participar do Dança dos Famosos,
no programa do Faustão o que há fez pegar gosto pela TV, e atualmente Renata divide
seu tempo entre seus trabalhos como modelo e as gravações do programa dominical
Conexão Models,que a tornou apresentadora da atração pelo terceiro ano.
Sempre querida com a imprensa e por onde passa, é requisitada para os grandes
eventos nacionais e internacionais, como o famoso Baile da Vogue, AmfAr, Festival de
Cinema de Veneza, Desfiles da Semana de Moda de Milão e há três anos é destaque
da escola de Samba Grande Rio, no carnaval carioca.

Empreendedora e com muita visão de empresária, Renata já licenciou pequenas
coleções levando seu nome com as marcas Dress&Co, NX e Dicollani Denim que foram
desenhadas e desenvolvidas com sua cara.

CONSTANCE ZAHN

Constance Zahn é formada em Administração de Empresas pela Fundação Getulio
Vargas, mas voltou sua experiência profissional para o mercado de moda. Trabalhou
na Carlos Miele e na maison Givenchy em Paris. Foi trabalhando e convivendo com as
noivas no atelier de sua mãe, a estilista Wanda Borges, que Constance aprofundou seu
conhecimento sobre casamentos. Com olhar apurado, faz uma curadoria cuidadosa de
ideias, inspirações e informações. Não organiza casamentos, mas ajuda os noivos a
planejar o grande dia através de suas plataformas.
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