Desde 2009, o FFW é a voz independente mais confiável da moda
no Brasil, celebrando estilo, ideias, inovação e os criativos emergentes e pioneiros
estabelecidos em todos os gêneros. A plataforma é composta pelo site FFW.COM.BR, a
publicação especial e bianual FFWMAG, o FFWAPRENDER, o podcast FASHION WEEKLY e
projetos especiais. A convergência de todos os formatos da plataforma somam o
prestígio e autoridade da revista impressa, a satisfação instantânea e alcance do digital e
a experiência vivida nos eventos, cursos e masterclasses.

AUGUSTO MARIOTTI

Além de co-fundador e diretor criativo da plataforma FFW é
especializado em curadoria, criação e estratégia de conteúdo digital e produção
criativa de eventos, tendo realizado diversos projetos para marcas nacionais e
internacionais em quase 20 anos de experiência no mercado de moda e cultura. Atua
também como consultor e mentor.

CAMILA YAHN

Editora-chefe na plataforma FFW, é jornalista com foco em
moda e comportamento e começou sua carreira no jornal Folha de S.
Paulo. Criou o evento Pense Moda. Também atua como consultora,
palestrante e professora de jornalismo de moda em instituições como
Faap, Instituto Rio Moda.

HISAN SILVA

VINICIUS ALENCAR

Estilista, criativo, comunicador social e produtor
cultural. Formando em Bacharelado
interdisciplinar em Artes na Universidade Federal
da Bahia. Diretor criativo da Dendezeiro.

Jornalista com passagens pelas redações do site Chic, de Gloria
Kalil, e da Vogue Brasil. Além das redações também trabalhou
para marcas como a Schutz, do grupo Arezzo, na agência de PR
Azzi+Co, e na GB65, de Giovanni Bianco.

MARIÁH CIDRAL

JAL VIEIRA

Mestre em Direção de Arte
pelo Istituto Marangoni e especialista em
tendências pela Central Saint Martins. Hoje vive
em Paris e trabalha com foco na pesquisa de
tendências na Clèmentine Paris.

Designer de moda, nascida em São Paulo e, residente do line up
oficial da Casa de Criadores. Encontrou na moda uma das formas
de expressar seus questionamentos acerca de sua vivência
enquanto mulher preta e lésbica.

PEDRO BATALHA

ISADORA ALMEIDA

Estilista, modelista, costureiro. Formando em
Comunicação pela Universidade Federal da
Bahia. Diretor criativo da Dendezeiro.

Fala de música no FFW e também nos podcasts Vamos Falar
Sobre Música? e Popload: Popcast. Também escreve sobre música
no Popload e Monkeybuzz. Adora criar playlists pra tocar nas
festas dos amigos.

LUCAS ASSUNÇÃO
Publicitário formado mas que se identifica melhor como
Comunicador. O mineiro é apaixonado por moda desde os 13 anos
e sonha em resolver todos os problemas da indústria.

CREATORS

FFW.COM.BR

Lançado em 2009, o site FFW é a voz
mais confiável da moda no Brasil, celebrando criativos
emergentes e pioneiros estabelecidos em todos os
gêneros. Somos lidos diariamente por uma comunidade
dos mais apaixonados fãs de moda, tendências,
sustentabilidade e criatividade que valorizam o conteúdo
de alta qualidade.

FFWMAG

A FFWMAG é um public aç ão bi-anual em
formato especial e colecionável criada em 2006 com o
objetivo de ser um espaço para inspiração e inovação.
Um ambiente de reinvenção onde a cada edição
reagimos à paisagem cultural e comportamental. Para 2021
estão planejadas 2 edições (abril e novembro). Tiragem de
10k exemplares e distribuição nacional.
Já foram destaques nas páginas e capas da publicação
criativos como Iggy Pop, Virgil Abloh, Jaden Smith,
Alexandre Herchcovitch, Metronomy, Marina Abramovic,
Paulo Mendes da Rocha, Björk, Daniel Galera, Nicolas
Jaar, Irmãos Campana, Gisele Bündchen, Ava Rocha,
Kanye West, Helena Rizzo, Hans Ulrich Obrist, Adriana
Varejão, Fernando Meirelles, Cindy Sherman, Caetano
Veloso, Kléber Mendonça Filho entre outros.

PODCAST FASHION WEEKLY

O Podcast Fashion Weekly que existe desde 2019 está disponível nas
principais plataformas de podcasts e já conta com mais de 500 mil de plays.
Em cada episódio, Augusto Mariotti e Camila Yahn debatem assuntos da
atualidade na moda e cultura trazendo referências e convidados especiais.

FFW APRENDER

+ 60 inscritos

+ 40 inscritos

O FFW Aprender nasceu com o propósito de promover educação de forma descentralizada
contribuindo para o desenvolvimento das pessoas de norte a sul do país. A proposta dos cursos e
mentoras online é oferecer de uma maneira atual e acessível a oportunidade de evolução profissional
e pessoal ao aprender com top profissionais atuantes que são referência em suas áreas de atuação.
Há uma ampla diferença em aprender uma habilidade com o melhor talento em uma área e é isso
que oferecemos.

Fonte: Google Analytics Média últimos 12 meses
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AUDIÊNCIA
26%

65%

35%

Gen Z : audiência até 24 anos
+45

até 24

36%
Millennials: audiência entre
25-34 anos

35 - 44
25-34

15%
Gen Y: audiência entre 35 - 44
anos

23%
Gen X: audiência +45 anos

Distribuição demográfica da audiência

47% Sudeste
19% Sul
16% Nordeste
9% Centro Oeste
6% Norte
3% Internacional
Fonte: Google Analytics e Instagram

PÚBLICO

O leitor e seguidor do FFW é
estiloso, ligado em cultura e educado.
Se liga em viver experiências através
da moda, da gastronomia, de viagens,
da música e do entretenimento.
Formam uma comunidade altamente
engajada de apaixonados por moda
contemporânea, streetwear, design,
criatividade e inovação.

E NÃO PARA
POR AÍ
A atuação do FFW vai muito além da produção de conteúdo. Nós criamos e realizamos projetos
especiais como publicações de livros, consultoria de imagem e estratégia de comunicação para marcas,
projetos colaborativos com criativos, eventos (talks, festas, exposições) onde experiências, conexões e
networks acontecem para apresentar e discutir as novas tendências da moda, do comportamento e
apontar os novos caminhos.

LIVROS

Publicação do livro com uma curadoria dos novos fotógrafos da moda
brasileira que vem despontando no mercado nos últimos 10 anos, muitos deles
revelados pelo FFW. Um documento histórico de uma geração de criadores de
imagem brasileiros e globais que está transformando a maneira como vemos a
moda através das imagens. Lançamento previsto para o segundo semestre de
2021 via Lei Rouanet

FFW NEWGEN

Um diretório digital com o propósito de impulsionar a
carreira de jovens criativos periféricos abrindo oportunidades de
trabalho através da visibilidade do FFW no mercado de moda e
criativo. Será um canal dedicado a apresentar nomes revelados e
curados pelo FFW neste projeto on going. O diretório servirá
como plataforma para marcas e agências em busca de novos
talentos para integrar e assinar projetos.

EVENTOS
PROPRIETÁRIOS

BRANDED EVENTS

FFW TALKS em parceria com a Adidas para o
lançamento no Brasil da linha feminina Arkyn durante o
São Paulo Fashion Week em 2019 com concepção, curadoria,
e pro du ç ã o d o F F W, me d i ç ã o d e Camil a Yahn e
participação das convidadas Camila Coutinho, Isabela
Santoni, Lane Marinho, Nicole Balestro e Jessica Justino.

Zine Adidas Tubular x FFWMAG, 2016

BRANDED CONTENT

Burberry x FFWMAG, 2018

O FFW cria projetos especiais e costumados de
conteúdo tanto para digital, no impresso e eventos.
Clientes chaves: Adidas Originals, Burberry, Melissa, Mercedes
Benz, Sebrae, Calvin Klein e Spotify entre outros.

STRATEGIC CONTENT & CONSULTING
Projeto de consultoria de imagem e criação de conteúdo para
marcas atendidas pelo Sebrae Nacional (de 2017 a 2019), com o objetivo
de posicioná-las como marcas criadoras de tendência de moda para seu
público alvo.

COLEÇÃO COLABORATIVA MERCH

Nossa busca constante por desafios e como levar nossa
mensagem para a frente, explorando todas as formas
criativas e meios possíveis, resultou na primeira coleção de
roupas da marca FFW, criada em parceria com a grife
paulistana Cotton Project. A coleção intitulada C1 16 foi
lançada em novembro de 2016 e está completamente esgotada
tendo se tornado ítem de colecionador.

OBRIGADO
PARA MAIS INFORMAÇÕES FALE CONOSCO

contato@ffw.com.br

