IMAGEM

MÓDULO DE CURSO | FASHION DESIGN

MARKETING E PROMOÇÃO

DURAÇÃO

DATAS

HORÁRIO

20h

26 Junho a 12 Julho 2017

2ª, 4ª e 6ª | 09h00 – 13h00

| A QUEM SE DESTINA

| OBJETIVOS

Estudantes e profissionais de moda ou marketing que queiram
ter noções essenciais sobre marketing de moda.

Compreender e saber aplicar as principais estratégias e
ferramentas de marketing em moda.

| CONTEÚDOS DO MÓDULO
MARKETING E PROMOÇÃO (20h)
Criação de catálogo: peças, coleções e modelos.
Produção fotográfica e de vídeo: casting de modelos, noções de make-up, cabelos, fotografia e styling.
Produção e desenho criativo de desfiles. Promoção nos media de informação; jornalismo de moda.
A imagem visual e o conceito da marca. Ativações de marca.
Promoção e Publicidade nos media: conceito, campanhas e plano media.
Showrooms, lojas, e outros pontos de venda..

Telefone

218 210 366
worldacademy.pt
info@worldacademy.pt

Av.Comendador Nunes Corrêa nº 46 | 2790-483 Carnaxide / Portugal

| FORMADORES
Ivan Martins, Marketing, Comunicação e Relações Públicas
Sou um tipo perfeitamente comum com o hábito terrível de gostar de observar e pensar tudo e em tudo. Gosto de conversar e
habitualmente comunico facilmente as minhas ideias. Vivi em Viana do Castelo até 2002. Aos 18 "emigrei" para Lisboa para me licenciar
em design de moda. Inicialmente o plano era desenhar roupa, mas um feliz acaso levou-me a trabalhar em marketing e comunicação:
"paixão” até à data desconhecida! Estreei-me na equipa de marketing portuguesa da Nike. Atualmente trabalho para dois gigantes
americanos (Levi’s e a Dockers) e para uma marca nacional de calçado (Dkode).

| ESPAÇO E EQUIPAMENTOS
Sala com 1 computador por aluno, internet e LCD.

| MODALIDADE DA FORMAÇÃO

| ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO

Inicial

Presencial

| METODOLOGIA PEDAGÓGICA

WORLD ACADEMY
Avenida Comendador Nunes Côrrea, nº 44
2790-224 Carnaxide

Demonstrativa, expositiva e participativa

| PREÇOS

| DESCONTOS

Valor Total do Módulo: 230€
2 Mensalidades: 120€ (Junho e Julho 2017)

10 % | Parceiros
15% | Formadores e Alunos World Academy (descontos não
acumuláveis)

A primeira mensalidade é paga no ato de inscrição e a segunda até ao dia 5 do primeiro mês de formação.

| PRE-REQUISITOS

| PROCESSO DE INSCRIÇÃO

Mínimo de 17 anos à data da inscrição.
Frequência de 11º ano de escolaridade como mínimo.

Entrega presencial ou por e-mail
(secretaria@worldacademy.pt) de Currículo e da Ficha de
Inscrição devidamente preenchida.
Pagamento da primeira prestação.
Leitura e aceitação do Contrato de Formação.
Leitura e aceitação do Regulamento da World Academy.
Entrega de cartão de cidadão, fotografia digital e comprovativo
de morada.

| FORMAS DE PAGAMENTO
- Presencial através de Multibanco ou Numerário na Secretaria da World Academy.
- Por transferência Bancária IBAN PT50 0018 00034 103081802072 (o comprovativo de transferência terá de ser enviado com o processo
de inscrição para secretaria@worldacademy.pt).

As inscrições por e-mail ou correio estão sempre sujeitas a confirmação por parte da Secretaria da World Academy.

| CONDIÇÕES GERAIS
Os módulos de curso têm avaliação com classificação.
O aproveitamento no módulo confere Certificado de Formação.
As datas poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
As condições de funcionamento e organização da formação, deveres e direitos do aluno, entre outras regras e procedimentos, devem ser
consultados no Regulamento da World Academy. O processo de inscrição automaticamente valida a aceitação dos termos deste
regulamento.

CURSOS RELACIONADOS
GRAPHIC DESIGN | FOTOGRAFIA | MAKE-UP, STYLING E PRODUÇÃO DE MODA

