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PLANNERS

LUCIANA ULRICH RAQUEL GUIMARÃES

Diretora da Fashion School (escola vocacionada para os negócios
de moda) assume o cargo de direção e gestão de formação.
Fundou, igualmente, a Fashion Business School, escola
vocacionada para pós graduações na àrea da moda, das quais é
gestora pedagógica.
É, também fundadora/presidente da Associação Portuguesa de
Consultores de Imagem e Personal Shoppers.
Dinamizou rubricas semanais como Fashion Adviser e Fashion
Critic, em programas televisivos. Foi gestora de imagem de
apresentadores da Rádio Televisão Portuguesa.
Ministrou cursos e Workshops na Studio Immagine, em São
Paulo.

Especialista em cores, está à frente da Studio Immagine, empresa especializada
em consultoria de imagem pessoal e corporativa com foco em coloração pessoal.
Ministra cursos com este foco por todo Brasil, coordena programa de mentoria e
gestão de carreira para novos profissionais da área, é professora convidada do
curso de pós-graduação de Visagismo da Universidade Anhembi Morumbi e
docente do curso de Laboratório de Imagem e Estilo pela Escola Pan-americana.
Tem ministrado cursos de coloração na Fashion School na cidade do Porto, em
Portugal. Foi também idealizadora e professora de programas de consultoria de
imagem pessoal e profissional em Luanda, Angola.
Formou-se pelo Image Resource Center of New York – Dominique Isbeque em
Style and Wardrobe e pela Style Works – Carol Davidson em coloração pessoal e
compras. MBA com foco em empreendedorismo pela Brazilian Business School



CONVIDADO

DIOGO MONTES

Ligado ao mercado editorial e com passagem pela VOGUE Brasil, trabalha como Senior
Advertising & Marketing Planner na VOGUE e GQ Portugal.

É Licenciado em Design de Moda pela Universidade Veiga de Almeida do Rio de
Janeiro, Pós Graduado em Marketing Digital pela Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra e é mestre em Gestão de Marketing no IPAM do Porto.



EDIÇÃO DE OUTUBRO

Luciana Ulrich e Raquel Guimarães prepararam uma
experiência única, que vai decorrer na semana de Moda de
Lisboa.

De 5 a 12 de Outubro vai ser possível conciliar:

- Formação (Luciana Ulrich, Raquel Guimarães e Diogo
Montes)

- Visitas guiadas a lojas de luxo

- Entrada em desfiles da Moda Lisboa

- Visitas às áreas mais luxuosas da cidade

- Sessão com a equipa da Revista VOGUE e revista GQ

PS – O programa só será enviado integralmente 2 semanas
antes do início do curso.



CERTIFICAÇÃO 

O curso vai ser certificado pela entidade estatal portuguesa
DGERT – Direção Geral do Emprego e das Relações do
Trabalho.

Independentemente da sua naturalidade, bastará o seu
nome completo, número e validade do seu passaporte para
obter este certificado emitido pelo próprio estado e que
tem validade em todo o mundo.

O certificado terá como nome do curso:

“Curso de Negócios de Consultoria de Imagem eModa”



INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO

Valor 1200€

Pagamento à vista

Pagamento à vista através de transferência bancária – 1100€*

Pagamento à vista via Paypal – 1100€*

*Para pagar via Paypal deve aceder a VER AQUI

Pagamento parcelado

50% à vista via transferência bancária (pedir NIB) + 50% via Paypal

(Enviaremos um email e dará confirmação para serem debitados os 50% via Paypal)

Nota:

Os pagamentos devem estar terminados até dia 30 de Setembro

O incumprimento das datas inviabiliza a participação no evento.

Não se reservam vagas.

Não se aceitam cancelamentos nem se devolve o valor da inscrição.

https://fashionschool.pt/cursos/lisbon-fashion-experience


LOCALIZAÇÃO E HOTÉIS INDICADOS

Local da Formação

Campo Grande – centro de Escritórios do Campo Grande

Avenida do Brasil, 1

1700 – 062 Lisboa

Restantes dias:

Moda Lisboa

Avenida da Liberdade

Entre outros locais….

Hotéis Sugeridos

- Radisson Blu Hotel, Lisboa

- Vip Executive Entrecampos Hotel & Conference


