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SOBRE O WORKSHOP

A popularidade dos ambientes digitais tem crescido constantemente 
ao longo do tempo devido à sua influência sobre os consumidores. 
Consequentemente, as estratégias digitais têm estado no centro 
das atenções das marcas de moda.

Com a pandemia, a importância do digital foi amplificada. Mais do 
que nunca, a indústria da moda está a adaptar as suas estratégias 
de comunicação à realidade atual e a adotar progressivamente os 
canais digitais.

Contudo, captar a atenção dos consumidores no meio digital 
não é suficiente, uma vez que eles estão cada vez mais exigentes 
e são bombardeados com informação diariamente. Para seduzir 
o consumidor as marcas devem inspirar e estabelecer ligações 
emocionais. 

Durante este workshop serão apresentadas estratégias e ferramentas 
para auxiliar a criação de experiências digitais envolventes. Estas 
serão exploradas através de um desafio prático focado numa marca 
de Moda selecionada pelo aluno.

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto 

investimento 190€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Gosto e interesse por Comunicação 
de Moda Digital;
Predisposição para explorar novas 
ideias, questionar e solucionar 
problemas em equipa;
Conhecimentos básicos de 
ferramentas digitais.

PÚBLICO-ALVO

OBJETIVOS
Com este workshop os participantes vão adquirir conhecimentos e 
competências para projetar estratégias de comunicação inovadoras 
a partir da compreensão do mundo da Comunicação de Moda 
Digital e da emoção.

Designers de Moda emergentes com uma marca para promover;  
Designers Gráficos ou profissionais de Marketing que já trabalham 
para marcas de Moda que pretendem desenvolver as suas skills 
criativas; Estudantes das áreas de Design de Moda, Design Gráfico 
e Marketing.
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Introdução.1.
> Disrupção digital na indústria da Moda

> O consumidor hiperconectado

> Homogeneidade na Comunicação de Moda

Branding Digital.2.

> Branding no contexto digital

> Digital touchpoints

> Tecnologias imersivas: Realidade Aumentada, 
Realidade Mixa e Realidade Virtual

> Emotional branding e brand love

Estratégias de comunicação.3.
> Storytelling

> Desenhar para a emoção

> O caso da Burberry

Processo de design.4.

> Compreender o consumidor

> Compreender a marca

> Planear a experiência

Desafio prático.5.

> Briefing

> Desenvolvimento de proposta para uma 
experiência digital

> Elaboração de um pitch

> Apresentação e discussão de resultados

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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NOTAS

Em caso de cancelamento do workshop por parte da EDIT., o valor pago 
pelo(a) participante antecipadamente será reembolsado na sua íntegra. 
Caso o cancelamento seja efetuado pelo(a) aluno(a) será devido uma 
multa (cláusula penal) de 10% (dez por cento) do valor pago. Não será 
restituído o valor da inscrição após a realização do workshop. 

A EDIT., livre de quaisquer ônus para com o(a) aluno(a), poderá utilizar 
a sua imagem e som de voz para fins de divulgação do workshop e 
das suas atividades, podendo, para tanto, reproduzi-lo ou divulgá-lo nos 
seus canais de comunicação. 

A EDIT. reserva-se o direito de alterar datas, horários, locais ou mesmo 
cancelar workshops de acordo com um número minímo de interessados. 
Nesse caso, todos os inscritos serão previamente avisados, até 24horas 
antes do ínicio do workshop. 

Ficarão ao critério da EDIT. os cancelamentos dos Workshops por 
outros motivos que aqui não foram informados. 

Demais valores gastos pelo(a) aluno(a) não serão reembolsáveis, como 
valores gastos com alojamento, hotel, passagem de qualquer tipo e 
deslocações.

EQUIPAMENTO CERTIFICAÇÃO
Um computador (1 por aluno);
Projetor HD;
Documentação em formato digital.

Inclui: Carga horária total do workshop, 
temática, certificação DGERT, carimbado e 
assinado pela coordenação pedagógica em 
formato digital. 
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