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Formação :  organizamos cursos breves na Itál ia com diferentes
abordagens:  para designers,  a consultores de imagem,
jornal istas e outros profissionais envolvidos com a cultura de
moda. Esses cursos são organizados de forma autônoma ou em
parceria com instituições locais e sempre são mediados em
português,  faci l i tando a part ic ipação de todos.

Informação :  produzimos informação de moda com foco no
estudante e no jovem profissional.  Nossa Plataforma é um
acervo r ico composto por imagens,  v ídeos,  áudios e textos
sobre os mais diversos assuntos dentro do campo da moda.
Possuímos duas abordagens diferentes -  repertório e
tendências - ,  que,  s imultaneamente,  trazem ao leitor conteúdo
de moda selecionado e de qual idade.

Inovação :  estamos atentas aos novos mercados e às novas
diretr izes educacionais.  Por isso,  organizamos missões de
inovação para profissionais ou para estudantes,  com foco no
produto de moda. Além disso,  produzimos reports em áreas
emergentes que indicam as tendências do setor.

A Fashion for Future apoia estudantes,  jovens profissionais e
marcas emergentes de moda, produzindo conteúdo onl ine de
qual idade além de cursos e palestras.
Nossos três pi lares são: 
 

 

 

FASHION 
FOR FUTURE
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CREATING THE NEW
GENERATION OF FASHION
PROFESSIONALS



O QUE VOCÊ VAI APRENDER PÁGINA 02

CURSO REPERTÓRIO TÉCNICO
PARA CONSULTORIA

DE IMAGEM

O CURSO É EM PORTUGUÊS COM EVENTUAIS PARTICIPAÇÕES EM ITALIANO OU
INGLÊS, SEMPRE ACOMPANHADAS DE MEDIAÇÃO LINGUÍSTICA.

Você é um consultor de imagem e estilo e quer
aprimorar seu conhecimento técnico de moda?

 
A formação do consultor de imagem de moda, personal  sty l ist  e

personal  shopper ,  deve compreender também a formação de
repertório técnico que possibi l i te a elaboração de uma

imagem que relacione contexto e produto.  
O foco deste curso é justamente oferecer esse contato

íntimo com materiais e suas propriedades,  
mostrando como eles se transformam em uma l inguagem de

moda. Além de ampliar s ignif icat ivamente seu conhecimento,  
o part ic ipante do curso se apropriará de conceitos de

composição e al inhamento na moda, adequados ao
atendimento de qualquer público ou demanda.



Tecidos e outros substratos
têxteis:  repertório e orientação
para a seleção de materiais;
A composição de materiais a
partir de suas características
formais e estéticas:  a criação de
uma l inguagem de moda pessoal  e
organizada,  com o objetivo de criar
uma coleção (de compras,  de mala,
guarda-roupa etc. ) ;
Estilos e suas características
formais:  comunicando por meio da
cultura de moda contemporânea;
Análise de produto:  valor e
qual idade a part ir  das
característ icas materiais e de
brand.

Em três dias de aulas frontais e
visitas,  os part ic ipantes estarão em
contato com os seguintes conteúdos:
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MILÃO, A CAPITAL DA MODA.
Com base na cultura de moda das fashion capitals ,  os

temas abordados como tecidos, estampas,
acabamentos, modelagens e composições estarão

alinhados às últimas tendências da moda internacional.  
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CONTEÚDO  EXCLUSIVO ,  CRIADO  PELA

FASHION  FOR  FUTURE .  CONECTAMOS  A

EXPERTISE  ITALIANA  AO  CONTEXTO  DE

MODA  BRASILEIRO .  

O  CONSULTOR  DE  IMAGEM  TERÁ  UM

CONHECIMENTO  TÉCNICO  E  DIFERENCIADO

PARA  O  MERCADO .

CONTATO  DIRETO  COM  UM  DOS  SISTEMAS  DE

MODA  MAIS  IMPORTANTES  DO  MUNDO :  

O  MERCADO  ITALIANO  QUE  UNE  

TRADIÇÃO  E  INOVAÇÃO .
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POR QUE PARTICIPAR?



Destinado a profissionais
da área de moda:

consultores de imagem,
visual  merchandisers,

personal shoppers,  styl ists
e outros.

O  CURSO  DE  REPERTÓRIO  TÉCNICO  PARA  CONSULTORIA

DE  IMAGEM  É  PARA  QUEM  DESEJA  DESENVOLVER  SUAS

COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS  ASSOCIADAS  AOS  PRODUTOS .  

PARA QUEM? PÁGINA 05

PARA QUEM?

ATENÇÃO: 
VAGAS LIMITADAS,

TURMA COM 7
ALUNOS



LUZ 
NEIRA 
 

BRUNA
RIGATO

EXPERTS

Luz e Bruna são as
ideal izadoras da Fashion for
Future.  Baseadas em Milão,  elas
organizam missões,  pesquisas,
tours e cursos na cidade com
foco em moda e design.

Fundadora
Conteúdo acadêmico e
conceitual
Com uma experiência acumulada 
de duas décadas como designer
no Brasi l ,  Luz envolveu-se com o
mundo acadêmico e da pesquisa.
Em São Paulo,  lecionou nos
cursos de moda das principais
universidades,  part ic ipou de
inúmeros congressos e eventos
no Brasi l  e no exterior,  além de
publicar continuamente art igos
em periódicos internacionais.  A
tese de doutoramento que
desenvolveu na USP sobre a
estamparia no Brasi l ,  foi
considerada em 2013 a melhor
pesquisa em design brasi leira
pelo Museu da Casa Brasi leira.

Marketing
Conteúdo visual e l ifestyle
Após trabalhar 5 anos como
designer têxti l  no mercado de
moda brasi leiro,  Bruna cursou
um Master em Brand and
Product Management no Milano
Fashion Institute,  escrevendo
uma tese sobre sustentabi l idade
em marcas de luxo. Estabelecida
em Milão há 4 anos,  trabalhou
para a Gucci  e a Moncler nas
áreas têxti l  e de merchandising,  
aprimorando sua especial idade
profissional:  combinar áreas
criat ivas com marketing e
estratégia de produto.
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20 A 22 DE ABRIL DE 2020

Valores válidos até 31/01/2020

R$ 1.000,00 DE SINAL PARA A

RESERVA DA VAGA (À VISTA) 

+   12 PARCELAS DE R$ 425,00

O PARCELAMENTO É FEITO SOMENTE EM PAGAMENTOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO
(PAGSEGURO). 

21 horas de curso;
Cafés da manhã no esti lo i tal iano (croissant + cappuccino ou café)
nos dias de aula;
Almoço executivo nos dias do curso;
Bi lhetes diários de transporte público urbano i l imitado em Milão
nos dias de aula;
Todas as entradas nos lugares que cobram ingresso,  tanto em Milão
quanto nas demais cidades que façam parte do curso
Passagens de trem ida e volta desde Milão para as cidades que
façam parte do curso;
Acompanhamento contínuo em português;
Material  do curso;
Cert if icado de part ic ipação.

O VALOR INCLUI:

Passagens aéreas ou outras passagens na Itál ia ou no Brasi l .
Hospedagem.
Al imentação não mencionada.
Despesas pessoais ou nenhum serviço não mencionado. 

NÃO INCLUI:



DÚVIDAS?

hello@fashion-for-future.com

INSCREVA-SE
AQUI

https://www.fashion-for-future.com/CURSOS/produto-imagem/CONSULTORIA-DE-IMAGEM/De-25-a-27-de-fevereiro-de-2020/100

