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Formação :  organizamos cursos breves na Itál ia com diferentes
abordagens:  para designers,  para profissionais da cultura   para
consultores de imagem, para jornal istas e outros envolvidos
com a 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 suporta estudantes,  jovens profissionais e
marcas emergentes de moda, produzindo conteúdo onl ine de
qualidade além de cursos e palestras.
Nossos três pi lares são: 

FASHION 

FOR FUTURE

SOBRE A FASHION FOR FUTURE PÁGINA 01

CREATING THE NEW
GENERATION OF FASHION
PROFESSIONALS



O QUE VOCÊ VAI APRENDER PÁGINA 02

CURSO FASHION SKILLS
COMPETÊNCIAS PARA 

PROFISSIONAIS GLOBAIS

5 DIAS
5 ÁREAS

AULAS EM INGLÊS OU ITALIANO, PORÉM COM MATERIAL E
ACOMPANHAMENTO 100% EM PORTUGUÊS

Você quer dominar habilidades específicas  
para atuar no mercado global? 

O Curso Fashion Ski l ls  apresenta de maneira compacta e
objetiva a moda na Itál ia de um ponto de vista contemporâneo.

O foco é no conhecimento de todas as etapas da cadeia de
produção de produtos de moda confeccionados,  

da produção à comunicação de produto.

Conceituação de uma coleção
Desenho de produto
Introdução à modelagem
Identidade de marca de moda 
Comunicação.

Conteúdo:



PÁGINA 03O QUE VOCÊ VAI APRENDER 

CURSO FASHION SKILLS
MILÃO, A CAPITAL DA MODA

Além das aulas frontais,  o aluno entenderá o
funcionamento do Fashion System Italiano in-loco.

Visitas e atividades inclusas em Milão:

Tour sobre a história da moda ital iana no Quadri látero del la
Moda, local  das marcas de luxo.
Museu Armani Si los,  onde se encontram as principais cr iações
de Giorgio Armani.
Palazzo Morando, casa-museu em Milão dedicado à moda.
Atel iê de bordados da alta costura e alta moda.
Slow Fashion: a sustentabi l idade na moda ital iana por meio de
um tour de lojas únicas em Milão.

*programação sujeita a alteração



CONTEÚDO  EXCLUSIVO ,  CRIADO  PELA

FASHION  FOR  FUTURE  EM  PARCERIA  COM

UMA  DAS  MELHORES  ESCOLAS  ITALIANAS  DE

MODA ,  A  FERRARI  FASHION  SCHOOL .

O  ALUNO  IRÁ  APRIMORAR  AS

COMPETÊNCIAS  ELEMENTARES  PARA  O

DESENVOLVIMENTO  DE  COLEÇÕES  DE

MODA  PARA  O  MERCADO  GLOBAL .

CONTATO  DIRETO  COM  UM  DOS  SISTEMAS  DE

MODA  MAIS  IMPORTANTES  DO  MUNDO :  

O  MERCADO  ITALIANO  QUE  UNE  

TRADIÇÃO  E  INOVAÇÃO .

POR QUÊ? PÁGINA 04
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POR QUE PARTICIPAR DO FASHION SKILLS?



Destinado a estudantes e
profissionais da área de
moda -  consultores de
imagem, designers ou

esti l istas,  compradores,
visual  merchandisers,
professores e outros.

O  CURSO  FASHION  SKILLS  É  PARA  QUEM  DESEJA

APRIMORAR  SUAS  HABILIDADES  DENTRO  DO  SISTEMA

MODA  E  QUER  APRENDER  COMO  FUNCIONA  O  MERCADO

DE  MODA  INTERNACIONAL

PARA QUEM? PÁGINA 05

PARA QUEM?

ATENÇÃO: 
VAGAS LIMITADAS,

TURMA COM 10
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 e publicou
diversos 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 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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FERRARI FASHION SCHOOL PÁGINA 07

CONHEÇA A FERRARI FASHION SCHOOL
A Ferrari  Fashion School é uma faculdade com mais de 20
anos de experiência na formação de profissionais no
âmbito da moda .  Com sede na área onde estão local izadas
as grandes marcas do setor de moda em Milão -  a Via Tortona
-,  possui  instalações,  laboratórios e recursos perfeitos para a
formação de novos talentos na moda. 
A qual idade da Ferrari  Fashion School é cert i f icada por
inúmeros organismos e inst ituições.   Possui  cert i f icados de
gestão e responsabil idade administrativa ISO 9001/2015 e de
acreditação como instituição de ensino na Região da
Lombardia.  No âmbito da moda, a inst ituição faz parte como
membro, sócia ou parceira de todos os entes de promoção da
alta moda ital iana no mundo: é sócia da Piattaforma Sistema
Formativo Moda, parceira da Confindustria Moda -  Sistema
Moda Ital ia e da Camera Nazionale del la Moda di  Milano.
Essas inst ituições são as que dão visibi l idade,  no mundo, à
moda ital iana,  às suas marcas e aos seus criadores.



EDIÇÕES ANTERIORES

EDIÇÕES ANTERIORES
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INVESTIMENTO PÁGINA 09

CURSO FASHION SKILLS
6 A 10 DE JULHO DE 2020

Para saber os valores clique aqui

24 horas de curso na Ferrari  Fashion School;
10 horas de atividades acompanhadas em Milão;
Cafés da manhã no esti lo i tal iano (croissant + cappuccino ou café)
nos dias de aula;
Bi lhetes diários de transporte público urbano i l imitado em Milão
nos dias de aula;
Todas as entradas nos lugares que cobram ingresso e que façam
parte do curso;
2 jantares,  um ao início e outro ao f inal  do curso;
Acompanhamento contínuo em português;
Material  do curso de uso em grupo;
Certif icado de part ic ipação da Fashion For Future e também da
Ferrari  Fashion School.

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:

http://fashionforfuture.tilda.ws/skills


DÚVIDAS?

hello@fashion-for-future.com

INSCREVA-SE
AQUI

http://fashionforfuture.tilda.ws/skills



