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CONCURSO FUTURE DESIGNER



 A Fashion for Future dá apoio a estudantes, jovens profissionais  
e marcas emergentes de moda. 

Produz conteúdo online de qualidade e oferece cursos e palestras na Itália.

O QUE FAZEMOS

FORMAÇÃO INFORMAÇÃO INOVAÇÃO



QUEM SOMOS

Com uma experiência acumulada  de duas décadas 
como designer no Brasil, Luz envolveu-se com o mundo 
acadêmico e da pesquisa. Em São Paulo, lecionou nos 
cursos de moda das principais universidades, participou 
de inúmeros congressos e eventos no Brasil e no exterior 
e publicou diversos artigos em periódicos internacionais. 
A tese de doutoramento que desenvolveu na USP sobre a 
estamparia no Brasil, foi considerada em 2013 a melhor 
pesquisa em design pelo Museu da Casa Brasileira.

Após trabalhar 5 anos como designer têxtil no mercado 
de moda brasileiro, Bruna cursou um Master em Brand 
and Product Management no Milano Fashion Institute, 
escrevendo uma tese sobre sustentabilidade em marcas 
de luxo. Estabelecida em Milão, trabalhou para a Gucci e a 
Moncler nas áreas têxtil e de merchandising,  aprimorando 
sua especialidade profissional: combinar áreas criativas 
com marketing e estratégia de produto.
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O PROJETO FASHION FOR FUTURE

• Apresentar oportunidades de 
intercâmbio, estudo, trabalho  
e aprimoramento na Itália  
para jovens estudantes e  
profissionais emergentes. 

• Facilitar a comunicação entre 
profissionais e empresas  
brasileiras e italianas. 

• Conectar pessoas e profissionais. 

• Fortalecer laços entre entidades 
brasileiras e italianas no âmbito  
da moda.



fashion for future em 2019 - razões para apoiar e investir



OPORTUNIDADES NA ITÁLIA

• Referência mundial de moda; 

• Indústria consolidada; 

• Tecnologia de ponta; 

• Portas para o mercado  
europeu e asiático; 

• Eventos de repercussão global; 

• Imagem positiva que atrai  
mídia e interesse; 

• Possibilidade de acesso a recursos e 
investimentos europeus; 

• Sistema de formação com 
reconhecimento internacional; 

• Oferta de formação continuada e 
atualização tecnológica;



OPORTUNIDADES NO BRASIL

Disseminação de sua marca ou empresa 
nas mídias sociais da FFF, alcançando: 

• Instituições de ensino de moda em 
busca de parcerias Brasil - Itália; 

• Empresas do setor de informação de 
moda, associações e afins; 

• Estudantes e futuros estudantes das 
139 instituições de ensino superior na 
área de moda 

• Mídia em geral, em busca de notícias e 
novidades no âmbito da moda e têxtil



Jovens brasileiros na itália:
apoie este projeto

9 jovens brasileiros estudantes de moda ou recém formados, estarão em Milão de 
23 a 27 de junho de 2020, participando de um Curso de Orientação Profissional.  

6 deles chegaram aqui depois de vencer um concurso que atraiu 300 inscrições oriundas 
de todo o país. 3 deles, recém-formados, participam na categoria de convidados-bolsistas 

selecionados após análise de currículo e entrevista.

Esse concurso é suportado pela Fashion For Future que, por meio de seus contatos na 
cidade, guiará os estudantes para conhecer a realidade formativa e profissional italiana, 

com o objetivo de mostrar um cenário futuro positivo e promissor. Durante essa semana, 
além de atividades culturais, os jovens terão acesso a informações e visitas a distintos 
cenários positivos de moda, com o objetivo de estimular a sua criatividade e fortalecer 

sua relação com o setor.

Esta viagem será inesquecível para todos eles!



Jovens brasileiros na itália:
apoie este projeto



FUNDOS BUSCADOS

• 09 Jantares de Boas-vindas 

• 45 Almoços 

• 45 Cafés 

• 45 Jantares cotidianos 

• 09 Jantares de despedida 

• 45 Passes de metro estudante  

• 09 Passagens a Florença ida-volta 

• 36 Tickets de museus 

• 45 Sorvetes 

Fundos Para 9 Estudantes  



CONTRAPARTIDA FASHION FOR FUTURE

• Se você for um apoiador, de qualquer valor, terá seu nome incluído em nosso site,  
na área dedicada ao concurso. 

• A cada 50 euros de apoio, faremos 4 posts de agradecimento no Instagram, Facebook e Linkedin: na 
semana da doação, durante a semana que antecede o curso, durante o usufruto da doação  
no curso e logo após o curso. Com a mesma distribuição, produção de 4 stories no Instagram. 

• 1 repost comprometido de cada um dos participantes em duas das ocasiões, alternadas. 

• 5 fotos dedicadas para as mídias sociais do apoiador com a participação dos estudantes entre a data 
da doação e duas semanas após a realização do concurso (15 de julho de 2020). 

• 1 matéria publicada no blog da Fashion For Future sobre o apoiador após o apoio. 

• 1 email para a audiencia (3000 emails) do apoio recebido (modelo de email a escolher) e mençao em 
todos os e-mails enviados sobre o concurso e o curso (aproximadamente 10). 

• Impressão de seu logotipo na camiseta e bolsa dos estudantes e possível distribuição de material seu 
durante o curso, para as instituições no Brasil e na Itália. 

• Podemos produzir conteúdo pontual para seu site, material impresso, blog ou redes sociais.



ALCANCE DIGITAL FASHION FOR FUTURE

Seguidores: 3.064 
Engajamento 2.28%

Seguidores: 948

Canal em desenvolvimento, 
veja nossa primeira Live aqui.

Dados de 04/02/2020

Alcance de 2500 pessoas

3000 contatos na mailinglist

https://www.youtube.com/watch?v=gLp8FydpEno&t=3800s
https://www.youtube.com/watch?v=gLp8FydpEno&t=3800s


ALCANCE GANHADORES DO CONCURSO

total de seguidores: 15k

Estudantes oriundos de 7 instituições de ensino que totalizam 2.6 mi alunos.

6 estados brasileiros representados (SP, RJ, RN, MG, PR, RS)



CLIPPING DO CONCURSO



MODELOS DE APOIO

Contribuição financeira 
voluntária, de qualquer 
valor, via mecanismos 
de captação ativados 

(online).

Compra de cotas de 
atividades segundo 

planilha 
 (aquisição online)

Doação de produto ou 
serviço que possa ser 
usufruído por outros 
apoiadores (direto).



CONTAMOS COM 
VOCÊ!

Para entrar em contato conosco:
hello@fashion-for-future.com

+39 391 1345966 - Luz
+39 339 3881330 - Bruna

www.fashion-for-future.com

https://www.fashion-for-future.com/

