Experiência Fashion em Milão
Coisas para fazer em Milão – A Experiência de Moda em Milão – O Curso de um dia de Moda e
Estilo Pessoal
Resumo: Curto, mas completo, este curso permitirá a você reconhecer os melhores itens e
cores para valorizar seu corpo e sua personalidade também, fazendo você conhecer os critérios
fundamentais a serem levados em conta para decidir a roupa perfeita para cada situação.
A Milan Fashion Campus é uma escola de moda nascida em 2003 a partir da ideia de Angelo
Russica, diretor responsável da escola, localizada no centro de Milão. Inicialmente, os cursos de
moda oferecidos pela MFC eram apenas online, de acordo com um projeto ecologicamente
amigável para preservar a natureza; neste caso os estudantes de todo o mundo poderiam
receber informações e material para trabalhar. Em 2007 a Milan Fashion Campus tornou-se
uma realidade, oferecendo cursos de design de moda e estilo aqui em Milão, pronta para
acolher qualquer pessoa interessada em estudar de forma clara e detalhada o estilo italiano.
O programa escolar inclui cursos de moda especialmente curtos - Design de Moda ou Estilo de
Moda - a fim de dar aos alunos ferramentas e conhecimentos necessários para começar uma
carreira na moda.
Por sugerir uma atualização constante, a Milan Fashion Campus oferece um novo curso para os
amantes de moda e viciados em estilo: Seu curso de estilo para as Mulheres e Homens.
O primeiro dia começa com uma breve introdução geral sobre os fundamentos da moda, então
nós nos dedicamos completamente ao seu estilo pessoal, identificando seus principais itens,
cores que destacam seus acessórios e sua pele e o que você não tem a perder no seu guardaroupa. Você será acompanhado por especialistas em moda que irão responder a todas as suas
perguntas, explicando a você alguns pequenos segredos para personalizar as novas tendências!
Você pode decidir adicionar um segundo dia, a escolha entre as duas opções seguintes:
- Confie em um Personal Stylist que irá guiá-lo em lojas diferentes para tentar um novo
olhar, diferente do habitual, jogando com acessórios e roupas de uma grande variedade
de estilos.
- Descubra Milan com um guia, admirando as mais elegantes lojas, monumentos
famosos e melhores lugares visitados pelos fashionistas.
Queremos oferecer um pacote único, que combina o tempo da sua viagem para Milão com a
oportunidade para uma lição de forma privada.
Não perca esta oportunidade única de entrar em contato com profissionais para estudar,
discutir e renovar a sua aparência!
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Responsável pelo Projeto
Depois de seus estudos de moda em Milão, Angelo Russica fez seus primeiros passos no mundo
da moda ajudando Giorgio Correggiari, onde conheceu Domenico Dolce e Stefano Gabbana
(Dolce & Gabbana). Ele teve que deixar para o serviço militar durante um ano. Uma vez que
ele voltou, ele trabalhou com a empresa italiana Barbas (coleção masculina), após isso, ele
teve uma de suas experiências profissionais mais emocionantes: começou a trabalhar como
designer assistente para Gianni Versace. Ele trabalhou por 5 anos como parte da moda
feminina e coleções de moda masculina: Genny, Spazio e Versus.
Após esta experiência, ele deixou a Itália por 4 anos para ir a Espanha: trabalhar para Induyco El Corte Inglés em Madrid. Uma vez que ele voltou, ele começou a trabalhar como consultor
para Gruppo Marzotto, Miroglio Vestebene, Gruppo Max Mara, também no Japão.
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