
PESQUISA  DE
TENDÊNCIAS

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 
DE PESQUISA DE TENDÊNCIAS

DATAS:  À combinar

LOCAL: Milão, Itália



SUMÁRIO

01. 
SOBRE A FASHION FOR FUTURE

 

02. 
O QUE VOCÊ VAI APRENDER

 

03. 
POR QUÊ?

 

04.
PARA QUEM? 

 

05. 
EXPERTS

 

06
EDIÇÕES ANTERIORES

 

07. 
INVESTIMENTO

 

08.
INSCRIÇÃO

 



Formação :  organizamos cursos breves na Itál ia com diferentes
abordagens:  para designers,  para quem quer trabalhar com
museus,  para consultores de imagem, para jornal istas e demais
profissionais.  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,  organiza missões de inovação
para profissionais ou para estudantes,  com foco no design de
moda. Além disso,  produz reports em áreas emergentes que
indicam a tendência do setor.

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

 

 

FASHION 

FOR FUTURE

SOBRE A FASHION FOR FUTURE PÁGINA 01

CREATING THE NEW
GENERATION OF FASHION
PROFESSIONALS
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PESQUISA DE TENDÊNCIAS
 

ACOMPANHAMENTO EXCLUSIVO E INDIVIDUAL

Quer saber como pesquisar tendências de moda e 
aplicá-las para a sua marca ou projeto?

 
O objetivo da pesquisa é auxi l iar designers ou empresas a

otimizarem seu tempo e garantirem melhor retorno de
investimento na pesquisa de moda em Milão.

Agendamento de uma reunião por Skype para diagnóstico das
necessidades e reserva de datas.  Durante esse encontro,  os
principais dados dos produtos de pesquisa deverão ser
fornecidos,  bem como o histórico do desenvolvimento de
produtos de sua marca ou empresa se houver.  

Real ização de roteiro de acordo com o período contratado e
estabelecimento de objetivos.  Durante essa fase,  a Fashion For
Future selecionará pontos interessantes da pesquisa,  com vistas
à otimização do tempo. Essa seleção será submetida à
aprovação e revisão,  para al inhamento de interesses.

Já em Milão,  se necessário,  encontro prévio à vis itação e roteiro
acompanhado para os dias contratados.  Todas as informações
prévias serão fornecidas e uma agenda completa e atual izada
será comparti lhada.

Durante a pesquisa em Milão:  pela manhã, encontro para
estabelecimento de metas e à tarde,  fechamento e organização
dos dados.  No momento da conclusão do acompanhamento,  os
dados apurados serão organizados e registrados.

Metodologia:
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Acompanhamento 100% em
português;
Escolha dos locais de acordo
com a necessidade do cl iente.

PESQUISA DE TENDÊNCIAS
 

ACOMPANHAMENTO EXCLUSIVO E INDIVIDUAL

1 A 3 DIAS
DATAS FLEXÍVEIS

Temos acesso às melhores marcas, lojas,  fornecedores
e ateliês em Milão e podemos levar você até eles.

Aprenda como entender as tendências e aplicá-las no
mercado brasileiro de forma exclusiva e original.

O suporte é personal izado para a real ização de pesquisa sobre
produtos e tendências.  Roteiros de acordo com o segmento de
preferência e acompanhamento na observação e registros de

pesquisa conceitual  e estética.



METODOLOGIA  ASSERTIVA ,  O  RESULTADO

SERÁ  FACILMENTE  APLICADO  NA  SUA

COLEÇÃO  OU  PROJETO .

SOMOS  PROFISSIONAIS  DA  ÁREA  E

MORAMOS  EM  MILÃO ,  POR  ISSO

DIRECIONAMOS  AS  PESQUISAS  PARA  OS

LOCAIS  QUE  DITAM  TENDÊNCIAS

MUNDIAIS .  

PESQUISA  FEITA  SOB  MEDIDA  PARA  CADA

PROFISSIONAL  E  NECESSIDADE .
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POR QUE FAZER PESQUISA DE TENDÊNCIAS
COM A FASHION FOR FUTURE?



Destinado a profissionais,
empresas e jornal istas da

área de moda. 

O  PROFISSIONAL  DE  MODA  APRIMORARÁ  SEU  OLHAR

PARA  AS  MACRO  E  MICRO  TENDÊNCIAS  EM  UMA  DAS

PRINCIPAIS  CAPITAIS  MUNDIAIS  DA  MODA .
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PARA QUEM?

ACOMPANHAMENTO
INDIVIDUAL,

AGENDE SUA DATA!



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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EDIÇÕES ANTERIORES

EDIÇÕES ANTERIORES
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1 DIA
DE PESQUISA

2 DIAS
DE PESQUISA

3 DIAS
DE PESQUISA

6 HORAS

12 HORAS

18 HORAS

** PARA PAGAMENTOS EM REAIS A CONVERSÃO É FEITA NO DIA 

E COBRADA POR CARTÃO DE CRÉDITO OU DEPÓSITO BANCÁRIO.

*A PESQUISA É INDIVIDUAL, CUSTO ADICIONAL DE 50 EUROS POR DIA POR PESSOA EM
CASO DE GRUPOS ATÉ 3 PESSOAS.

6, 12 ou 18 horas de acompanhamento
Aposti la com o mapa da pesquisa e conteúdo de pesquisa impresso
Café da manhã no esti lo i tal iano (croissant + cappuccino ou café)  em todos os
dias contratados;
Almoço executivo nos dias contratados;
Bi lhetes diário de transporte público urbano i l imitado em Milão para os dias
contratados;
Acompanhamento em português;
Cert if icado de part ic ipação.

Inclui :
 

PREÇO SOB CONSULTA



DÚVIDAS?

hello@fashion-for-future.com

AGENDE  
A  SUA  DATA


