


A plataforma FFW é composta pelo site
FFW.com.br, a revista bianual FFWMAG, eventos,
produtos e projetos especiais. a convergência
de todos os formatos da plataforma somam o
prestígio e autoridade da revista impressa, a
satisfação instantânea e alcance global do
digital e a experiência vivida nos eventos.
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Augusto Mariotti_ Camila Yahn_
Atua no mercado de moda desde 2001 com expertise em
criação de conteúdo, curadoria, pensamento estratégico e já
realizou diversos projetos em desfiles, exposições, livros e
digital. É diretor criativo da plataforma FFW e diretor de
conteúdo do São Paulo Fashion Week. Formado em
Comunicação e Marketing pela Universidade Mackenzie.

Editora 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
palestrante e professora de jornalismo de moda em
instituições como Faap, Instituto Rio Moda.
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Lançado em 2009, o FFW.com.br se tornou o site
de moda e comportamento referência para os
fashion lovers e para o mercado por seu conteúdo
diário de qualidade e extrema relevância.



50%
acessos via mobile

+ 6MM
visitas mensais

+ 500 MIL
usuários únicos mensais

+ 7 MIN
permanência no site
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A FFWMAG é um revista bi-anual em formato
especial criada em 2006 com o objetivo de ser
um espaço para inspiração e provocação. Um
ambiente de reinvenção onde a cada edição
reagimos à paisagem cultural e comportamental.
Uma publicação colecionável.
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Jaden Smith, Alexandre Herchcovitch,
Metronomy, Marina Abramovic, Paulo
Mendes da Rocha, Mario Testino, Bjork,
Daniel Galera, Nicolas Jaar, Irmãos
Campana, Gisele Bundchen, Ava Rocha,
Kanye West, Helena Rizzo, Hans Ulrich
Obrist, Adriana Varejão, Fernando
Meirelles, Cindy Sherman, Caetano
Veloso, Kléber Mendonça Filho, Giovanni
Bianco, entre outros.

TIRAGEM_
10 mil exemplares
circulação nacional
em bancas e livrarias

VERSÃO DIGITAL_
disponível em inglês
na plataforma Issuu
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O FFW está presente nas
principais redes sociais
onde tem uma audiência
altamente engajada.

FACEBOOK_
+202K seguidores

INSTAGRAM_
+142K seguidores

TWITTER_
+288K seguidores
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A plataforma realiza eventos onde
experiências e networks acontecem. São
projetos que vão desde festas de lançamento
das edições de revista, exposições de
audiovisual a talks e encontros para
apresentar e discutir as novas tednências da
moda, comportamento e os novos caminhos
que se abrem para um futuro cada vez mais
imprevisível.
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Nossa busca constante por desafios e como levar nossa
mensagem para a frente, explorando todas as formas
criativas possíveis, resultou na primeira coleção de
roupas da plataforma FFW, criada em parceria com a
Cotton Project. A coleção intitulada C1 16 foi lançada
em novembro de 2016 e está completamente esgotada.
A próxima será lançada em novembro de 2017.
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A plataforma FFW realiza projetos especiais de
conteúdo com marcas como Adidas, Burberry,
Mercedes e Spotify com desdobramentos tanto no
digital, no impresso e em eventos.

Zine Adidas Tubular x FFWMAG, 2016 Burberry x FFWMAG, 2017



FFW #TLKS com Adidas para o lançamento da
linha feminina Arkyn durante o SPFW N45 com
curadoria e mediação do FFW e presença de
Camila, Yahn, Camila Coutinho, Isabela Santoni,
Lane Marinho, Nicole Balestro e Jessica Justino.
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47% da audiência do FFW.com.br
são os Millenials (de 18 a 34 anos). No
Brasil, a consultoria Booz allen
afirma que a geração millenials é
44% da população economicamente
ativa do país (dado de 2016),
movimentando R$ 268 bilhões. Isto
faz deles, sem dúvidas, os mais
importantes colaboradores das
empresas.



47% (MILLENNIALS)
audiência entre 18-34 anos

23% (GERAÇÃO X)
audiência entre 35-44 anos

73%
são mulheres

26%
são homens

01%
não se enquadram nos
gêneros tradicionais
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OBRIGADO_

FALE CONOSCO PARA SABER MAIS
augusto@luminosidade.com.br


