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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



O QUE VOCÊ VAI APRENDER E VER NO DESIGN WEEK PÁGINA 02

3 MASTERCLASS:
2 EM CAMPO + 1 PALESTRA

PALESTRA 

DESIGN WEEK

DOMINGO, 19 DE ABRIL

DAS 16H ÀS 18H

APERITIVO ITALIANO APÓS A

PALESTRA INCLUSO

PESQUISAR,

INSPIRAR-SE E
SEDUZIR

Palestra e bate-papo com o obketivo
de compreender as estratégias de

pesquisa no Salão de Móvel ,  com foco
em obter ideias sedutoras para a

apresentação de produtos.

Introdução: o que é o Salão do Móvel
Fi l tro:  o que olhar? A importância da pesquisa prévia
Como olhar:  formas de identif icar tendências na feira
Como atrair  atenção em uma feira
Cases de stands bem-sucedidos

Conteúdo:

1
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2
MASTERCLASS
DESIGN WEEK

QUINTA-FEIRA, 23 DE ABRIL

DAS 10H ÀS 13H

O MELHOR DO FUORISALONE 2020

 MARCAS
COMERCIAIS

A Masterclass “ Inovação no design das
marcas comerciais”  é uma imersão no

universo do design de móveis e
objetos para a casa,  sempre

centrando em marcas l íderes do
mercado de luxo nesta área.  

O campo de estudo será composto
por eventos selecionados e propostos

especialmente por estas empresas
para a semana de design de Milão.

Sempre sob a perspectiva da
inovação, 

Conceituação do produto e funcional idade
Materiais
Cores e texturas

Conteúdo:
O curso terá como base uma visita orientada por pontos
selecionados do Fuorisalone milanês.  Será anal isado:
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3
MASTERCLASS
DESIGN WEEK

QUINTA-FEIRA, 23 DE ABRIL

DAS 15H ÀS 18H

O MELHOR DO FUORISALONE 2020

 MARCAS
EXPERIMENTAIS

A Masterclass “Subversão como essência
– o avant-garde e seu papel na inovação

global”  é uma breve imersão no
universo do design de móveis e objetos
para a casa,  centrando em marcas e/ou

designers que se destacam pela
abordagem experimental  e conceitual .  
O campo de estudo será composto por

eventos selecionados e propostos
especialmente para a semana de design
de Milão.  Sempre sob a perspectiva da

inovação

Conceituação do produto e funcional idade
Materiais
Cores e texturas

Conteúdo:
O curso terá como base uma visita orientada por pontos
selecionados do Fuorisalone milanês.  Será anal isado:



DESIGN  +  MODA  +  ARQUITETURA

O  DESIGN  WEEK  EM  MILÃO  É  UM  DOS

EVENTOS  MAIS  IMPORTANTES  EM  QUE

UNE  AS  NOVAS  ESTÉTICAS  MUNDIAIS .

SOMOS  PROFISSIONAIS  DA  ÁREA  E

MORAMOS  EM  MILÃO ,  POR  ISSO  IREMOS

DIRECIONAR  O  ALUNO  E  MOSTRAR  O  QUE

TEM  DE  MELHOR  NO  DESIGN  WEEK .

O  ALUNO  TERÁ  INSIGHTS  EM  INOVAÇÃO  E

VAI  SABER  AS  TENDÊNCIAS  ESTÉTICAS

MUNDIAIS  EM  ANTEMÃO .

POR QUÊ? PÁGINA 05

1

2

3

POR QUE PARTICIPAR DA MASTERCLASS?



Destinado a estudantes e
profissionais da área de

moda, design,  arquitetura
e artes.

NESTA  MASTER  CLASS  O  PARTICIPANTE  SERÁ

CONVIDADO  A  CONHECER  AS  PRINCIPAIS  INOVAÇÕES

QUE  REPERCUTEM  EM  TODO  O  SISTEMA  ESTÉTICO ,  DO

DESIGN  DE  MODA  À  ARQUITETURA .

PARA QUEM? PÁGINA 06

PARA QUEM?

ATENÇÃO: 
VAGAS LIMITADAS,
TURMA DE ATÉ 8

ALUNOS



WINNIE 

BASTIAN

EXPERTS  PÁGINA 07

A arquiteta e jornal ista Winnie
Bastian é a docente desta
masterclass.  
Formada em Arquitetura,  atua há
18 anos como jornal ista
especial izada em design,
arquitetura e interiores.  Foi  chefe
de redação da revista Arc Design
por 7 anos,  editora da revista L+D
por 3 anos e editora de design da
revista Casa Vogue por 7 anos.
Frequenta a design week de Milão
desde 2002. Em paralelo à atuação
como jornal ista,  também se
dedicou à vida acadêmica:  o
enfoque de seu mestrado foram as
influências da moda no design de
móveis e objetos para a casa.
Criou o blog Design do Bom em
2010, como uma forma de divulgar
criações originais e inovadoras
que muitas vezes não t inham
lugar na imprensa tradicional.
Além do blog,  também comparti lha
conteúdo em sua página do
Instagram, @designdobom.



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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DESIGN WEEK 2019



PACOTES PÁGINA 10

COMBO

Valores válidos até 23/12/2019

PACOTE 
MASTERCLASS

SOMENTE
PALESTRA

12X R$255,00
OU 

R$2.499,00 À VISTA

12XR$300,00

12XR$220,00

12X R$195,00
OU 

R$1.989,00 À VISTA
 
 

O PARCELAMENTO É FEITO NO CARTÃO DE CRÉDITO VIA PAGSEGURO.
NENHUM DOS PACOTES INCLUI HOSPEDAGEM, PASSAGEM ÁREA E ALIMENTAÇÃO.

12X R$85,00
OU 

R$960,00 À VISTA

2 MASTERCLASS
+ 1 PALESTRA

2 MASTERCLASS 

1 PALESTRA

1 palestra de 2 horas
 2 aulas guiadas no Fuorisalone em
Milão de 3 horas cada
2 aperit ivos com 1 drink cada
1 coffee break
Acompanhamento contínuo em
português;
Material  do curso;
Cert if icado de part ic ipação da
Fashion For Future.

Inclui :

 2 aulas guiadas no Fuorisalone em
Milão de 3 horas cada
1 aperit ivo com 1 drink 
1 coffee break
Acompanhamento contínuo em
português;
Material  do curso;
Cert if icado de part ic ipação da
Fashion For Future.

Inclui :

1 palestra de 2 horas
1 aperit ivo com 1 drink
Acompanhamento contínuo em
português;
Material  do curso;
Cert if icado de part ic ipação da
Fashion For Future.

Inclui :



DÚVIDAS?

hello@fashion-for-future.com

INSCREVA-SE :
 PACOTE

COMPLETO

PACOTE 
MASTERCLASS

SOMENTE
PALESTRA

https://www.fashion-for-future.com/events/combo-design-week
https://www.fashion-for-future.com/events/2-MASTER-CLASS-DESIGN-WEEK
https://www.fashion-for-future.com/events/palestra-fuorisalone



