
EDIÇÕES EM FEVEREIRO E SETEMBRO 
 

Que tal ter uma experiência diferente em plena semana de moda em NY? 
 

A Crivorot & Scigliano desenvolveu um programa exclusivo de  
aprendizado em Nova York, com aulas teóricas e práticas, visitas guiadas  
a lojas-conceito, tours e a oportunidade única de trabalhar no backstage  

de um desfile do New York Fashion Week! 
 

Manhattan reúne designers e pessoas do mundo todo e na semana do NYFW em especial 
respira moda! Muita criatividade e liberdade nas ruas, gerando tendências de comportamento  

que influenciam o universo fashion de todo o mundo. 
 

Veja a programação em NY que duas Consultoras locais prepararam para você que estuda ou 
trabalha com moda, e gostaria de ter uma experiência fora do lugar-comum, na cidade que 

nunca dorme! Tudo com muito estilo! 
 

Uma oportunidade única e inesquecível para se conhecer a “Fashion NYC” como ninguém, o 
que fará toda diferença em seu currículo e carreira. 

 
Para saber as próximas DATAS, favor acessar: crivorotscigliano.com/pt/agenda/  

 



O PROGRAMA INCLUI 
• Aulas no FIT (Fashion Institute of Technology) 

• “Fashion Show Production” 
• Overview sobre moda, calendário, shopping, marcas, tendências,  

comportamento de consumo em NY 
• Tour de Arte 

• Palestras ou workshops extras com convidados especiais 
• Tour por bairros e lojas-conceito 

• Backstage do New York Fashion Week 
• Happy Hour Fashion e muito mais! 

 

INVESTIMENTO 
LOTE 1 US$ 1,690/ LOTE 2 US$ 1,790/ LOTE 3 US$ 1,890 dólares,    

por participante para pagamento parcelado;  
5% de desconto para pagamento antecipado à vista. 

 
Inclui: aulas teóricas e práticas, tour de arte, palestras ou workshops extras que variam a cada 

edição, visita guiada e tours por lojas-conceito, participação no backstage da NYFW*;  
NY Fashion Update (aula online para atualização após 6 meses); 

Material didático e certificado de participação 
  

*a participação no backstage da NYFW é parte prática do NYFT; trata-se de  
um trabalho voluntário e opcional de cada participante 

 

FORMAS DE PAGAMENTO 
50% do valor via depósito à vista para reserva da vaga. 

50% restante via Paypal. 
O último pagamento deve ser feito até 1 mês antes do curso.   

PS: o valor à vista é para pagamento total antecipado. 



AVISOS 
As vagas são limitadas.  

Inscrições até 1 mês antes do início do tour, ou até o término das vagas. 
 

O investimento não inclui passagem aérea, transportes,  
hospedagem, alimentação e happy hour. 

 
Cancelamentos não serão permitidos após 2 meses antes do início do tour.   

Veja a política de cancelamento na Ficha de Inscrição. 
Nos reservamos o direito de alterar a programação e as datas do NY Fashion Tour  

por motivos de força maior, como clima, calendário do NYFW, etc. 
 

A programação completa será enviada para os participantes 2 semanas  
antes do início do tour. 

 
 

IMPORTANTE 
Uma vez feita a inscrição, aguarde por favor a confirmação da NYFT para efetuar a  

emissão da sua passagem e hospedagem. 
A turma fica confirmada a partir das primeiras 5 inscrições. 

Idade mínima para participação: 18 anos 
 

A maior parte das aulas será em português, porém alguns tours e backstage serão em 
inglês (com nossa tradução, dentro das possibilidades). Dessa forma, o nível de inglês 

recomendado é o intermediário, para melhor aproveitamento do Tour. 
 

Informações pelo e-mail: 
contato@crivorotscigliano.com 

Inscrições pelo link: 
https://www.jotform.com/CrivorotScigliano/PS 



CRIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

SILVIA SCIGLIANO 
 

     Consultora de Tendências e Negócios de Moda, Silvia 
Scigliano é referência no mercado brasileiro por sua visão 
global vinda da experiência em vários setores da área, além 
de ser formada em Administração de Empresas. Ela 
comandou uma confecção em São Paulo, onde participou de 
todas as etapas do produto e pode conhecer de perto a 
indústria da moda. Morou cinco anos em NY, quando atuou 
no varejo e atacado, também se dedicou à consultoria de 
moda e imagem, certificando-se pelo Fashion Institute of 
Technology e Associtaion of Image Consultants Internacional 
(AICI CIC). 
     De volta a São Paulo trabalhou com estilo, 
desenvolvimento de produto e compras, principalmente da 
Índia e China, para marcas brasileiras de luxo e fast fashion. 
Hoje presta consultoria em design e desenvolvimento de 
produto nos setores de moda e cosméticos. Sua ampla 
experiência levou a criar juntamente com sua sócia Marcia 
Crivorot, projetos como viagens de experiência, cursos, 
workshops e palestras para empresas e profissionais do 
ramo, como o New York Fashion Tour. Também faz parte do 
board da AICI como VP de Eventos.  

MARCIA CRIVOROT 
 

     A valorização do estilo pessoal como forte poder de 
comunicação é o que encanta esta carioca que mora em 
Nova York. As ilimitadas opções culturais e artísticas na 
cidade são inspiração para seu trabalho. A multicultura vem 
também da história de vida, Marcia morou em Porto Rico, 
México e Cingapura. No exterior, aproveitou para conhecer 
e experimentar novas ideias, principalmente ligadas às artes. 
Foi aguçando seu senso estético que desembarcou no 
mundo da moda, que na verdade era uma paixão antiga. 
     Estudou com a Ilana Berenholc no Brasil e vários cursos 
no FIT em Nova York, e atende mulheres e homens de todas 
as nacionalidades que vivem nos EUA e em outros países, 
mesmo à distância. Também ajuda turistas a fazerem boas 
compras em poucas horas. Juntamente com sua sócia Silvia 
Scigliano, criou o NY Fashion Tour, uma proposta inovadora 
durante a semana de moda americana. Marcia é reconhecida 
pela sofisticação, alegria e energia com que desenvolve seus 
trabalhos de Estrategista de Moda Estilo e Imagem. 



Acompanhe as novidades e as últimas  
edições do NY Fashion Tour: 

Crivorot Scigliano 
 

crivorotscigliano 
nyfashiontour 

www.crivorotscigliano.com 


