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FEIRA NACIONAL DA INDÚSTRIA DA MODA E FASHION IDEAS

A maior feira profissional de Moda e Negócios da América Latina, 
agora em parceria com a Fashion Ideas, empresa de conteúdo 
de moda e plataforma de tendências para o mercado brasileiro, 
traz novos produtos e benefícios para o seu negócio!



Inteligência Estratégica de Moda

Nós sabemos que o momento é de união e de fomentar 
parcerias para garantir o sucesso dos negócios de moda.

DESTA FORMA, NA BUSCA POR UNIR EXPERTISES E TRAZER SOLUÇÕES QUE 
POSSAM MELHORAR OS RESULTADOS PARA DIVERSAS EMPRESAS DO SETOR, 

NÓS DECIDIMOS NOS JUNTAR!

Hoje, é necessário adaptar-se ao novo momento, embasados em informação 
qualificada, tecnologia e muito conhecimento para que todos os desafios 

possam ser superados, independente do tamanho da empresa.

+
O mundo da moda é aqui



O FUTURO DA MODA
É DIGITAL

E CONECTADO

Com o objetivo de integrar e fortalecer a 
comunicação no meio digital em parceria com a 

Fashion Ideas, estamos lançando novos produtos, 
que possam servir como um suporte para os clientes 
se comunicarem com nossa base de mais de 40 mil 

lojistas ativos de moda durante todo o ano.



Oportunidades Tendências Inovação
SUA MARCA ALCANÇANDO UMA BASE 
DE 42 MIL LOJISTAS/COMPRADORES 

BRAZIL 

UNITED STATES

14K
16K

12KARGENTINA



Alcance
Autoridade e influência

15K

15K
PAGE 

VIEWS SITE

10K

50K
IMPRESSÕES

INSTAGRAM

FACEBOOK



A PRIMEIRA REVISTA DIGITAL DE TENDÊNCIAS
PARA INDÚSTRIA E LOJISTAS DE MODA.

by

REVISTA

Além de atualizar o mercado com as principais 
tendências de moda dicas exclusivas para o varejo.
A melhor ferramenta online para divulgar a sua 
marca para mais de 40 mil lojista, podendo contar 
também com a expertise da nossa equipe na 
produção de seu publieditorial. 



Principais
editorias

Tendências          Vestuário Feminino

Vestuário Masculino         Jeans 

Moda Plus Size        Malharia Retilínea     

Moda Fitness        Moda Praia       

Negócios        Varejo       Gastronomia  

Design de Interiores       Comunicação Visual

Dicas de viagens



Apresente os produtos da sua marca ao 
mercado com anúncios ou publieditoriais com 
link direto para seu website ou e-commerce.

Envio direto para um mailing ativo de 42 mil 
lojistas/compradores do Brasil e Mercosul e 
divulgação nas redes sociais.

Link de acesso a revista digital para divulgação 
com seus clientes. 

Lançamento especial da primeira edição da 
revista digital no calendário oficial da Fenin 
de janeiro, com ampla divulgação em veículos 
especializados e assessoria de imprensa. 

Beneficios
para os anunciantes

,



Tipos de anúncio
revista digital

Página duplaContracapa Página simples

COMO POSSO ANUNCIAR

Página simples R$700,00

Página dupla R$1200,00

Contracapa R$1200,00

Investimento
Por edição / divulgação 60 dias

*Anúncios devem vir prontos ou 
consulte valores para produção.



Nas três opções de publieditorial, podemos colocar 
o link em até dois produtos direto para o website ou 
e-commerce da marca sem custo extra, ou vídeo de 
publicidade da marca direto na página (consultar preço).

Tipos de publieditorial 
revista digital

    Publieditorial - 1 página R$900,00

    Publieditorial - 2 páginas R$1600,00

    Publieditorial - 3 páginas R$2100,00

Investimento
Por edição / divulgação 60 dias



Novo site
Fenin

FORMATO DE ANÚNCIO

261 x 368   261 x 368   

+tendência  +informação

867 x 107  

 Retangular Slider

Horizontal

      Anúncio Horizontal   867 x 107  R$600,00

      Anúncio Slider até 3 imagens randômicas  261 x 368   R$375,00 x 3

      Anúncio Retangular 261 x 368 R$300,00

Investimento

*Anúncios devem vir prontos ou 
consulte valores para produção.



Newsletter exclusiva. A informação 
chegando até você mensalmente com 
muita novidade sobre o mercado de 
moda e a possibilidade de divulgar a 
sua marca para mais de 40 mil lojistas/
compradores do país e do exterior.

Newsletter

      Anúncio Horizontal   867 x 107  R$2000,00

      Publieditorial em formato de notícia    R$3000,00

*Anúncios devem vir prontos ou 
consulte valores para produção.

Investimento



Escolha
seu combo

REVISTA + SITE + NEWSLETTER 

REVISTA + SITE + NEWSLETTER + PUBLIEDITORIAL

10% desconto

15% desconto

Obs.: Para combos de um mesmo tipo de publicidade 
ou customizado consultar equipe comercial



fenin.com.br fashionideas.com.br

CONTATO

Aline Conti 
Head de Negócios   

aline@fashionideas.com.br
+55 51 98952-4214

http://www.fenin.com.br/
https://fashionideas.com.br/

