
Um programa único para explorar a cidade mais charmosa  
e elegante do mundo em um tour de 5 dias com 
experiências exclusivas e em português. Quero compartilhar 
com vocês tudo o que amo na moda de Paris e as 
tendências da próxima temporada, visitaremos ateliers e 
museus, teremos encontros com estilistas, experts, profissionais 
do setor e experiências junto às marcas da moda 
francesa.Tudo pensado para os apaixonados pelo mundo 
da moda. 19 a 23 de Setembro 

2022

By



Dia 1

Boas vindas ao grupo no luxuoso Hotel Plaza Athénée na 
Avenue Montaigne. Nesta edição, teremos como convidada  
Manon Renault , renomada jornalista de moda, para abordar o 
tema da sustentabilidade no mercado de luxo. Manon 
Renault é citada frequentemente em revistas como a Vogue e o 
New York Times e é professora do  Institut Français de la Mode.Um 
encontro com uma verdadeira insider da Moda francesa.  

Visita a « La Galerie Dior» recentemente inaugurada. 

Pela tarde, visita ao 19M, a nova sede do  Métiers d’art da 
Chanel. Teremos uma palestra para entender os segredos da  
Alta Costura Francesa. 

No final do dia, seremos recebidos pela diretora de comunicação 
das Galeries Lafayette para conferir todas as novidades. O dia 
acaba no Rooftop!

9:30-18h

19M da 
Chanel 

Plaza 
Athénée 



Dia 2
10:00-17:30h

O dia começa no Palais Galliera, 
também conhecido como Museu da Moda 
de Paris. Em setembro teremos uma 
exposição sobre o guarda-roupa da 
famosa pintora mexicana Frida Kahlo. O 
Museu tem também uma exposição sobre 
a história de moda. Imperdível.  

Pela tarde um  Fashion Tour no Triângulo 
de ouro de Paris onde seremos 
recebidos por algumas das marcas de 
maior notoriedade na atualidade como 
Paco Rabanne, Courrèges e 
Givenchy entre outras. 

Courrèges 



Dia  3
10:30-17.30h

Começaremos o dia falando de jóias na  Place 
Vendôme, para logo ter uma apresentação na 
nova loja da marca Destree sinônimo do « chic 
parisien »  

Exposição: Elsa Schiaparelli!, o encontro 
mais esperado pelo mundo fashionista. A partir de 
julho, Paris tera no Musée des Arts Décorarifs a 
mais importante retrospectiva feita em homenagem 
à estilista italiana. Iremos conferir.  

No final do dia estaremos no  Palais Royal 
conhecido pelas suas galerias com marcas 
exclusivas e inusitadas. 

Elsa Schiaparelli 

Destree



Começamos o dia com uma visita exclusiva a um Atelier 
de tweed. Vamos aprender tudo sobre o processo da 
fabricação do tecido que faz parte do estilo francês. 
A tarde inteira na Rive Gauche. É o bairro literário e 
intelectual de Saint Germain onde está o  Café de Flore 
e Les Deux Magots. 

Várias surpresas e marcas francesas importantes no 
fashion tour neste bairro. Entre elas, Karl Lagerfeld, 
Rochas, Carven, Celine, Hermès …a oferta da moda 
francesa não terá mais segredos para você. 

Dia 4
10:30-17:30h

Rochas 



A Programação pode sofrer ajustes. 

Dia 5
11h -18h

Pela manhã, vamos conhecer um Show Room, onde 
teremos uma apresentação para entender a dinâmica 
da comunicação das novas marcas de moda.  
Uma tarde no bairro de Le Marais. Um bairro 
descolado, de tendências, peças vintage, concept 
stores e marcas simpáticas, no nosso último dia. 

Vamos à nova exposição no Museu de 
Azzedine Alaïa, que trata a cronologia do estilista 
desde a sua saída da Tunisia até seu sucesso na 
capital mundial da moda.  
Entrega dos certificados de finalização do curso na 
lindíssima Place des Vosges. 

Azzedine Alaïa

Place des Vosges 



O que está incluso: material didático entregue no curso, 
bilhetes dos museus, certificado de participação e transporte de 
uma atividade a outra durante os horários do curso (taxi, uber, 
metrô, bus).  
O que não está incluso: aéreo, hotel, seguro de viagem, 
traslados, transporte e alimentação. 
 
Aviso Importante: uma vez feita a inscrição, aconselhamos 
que aguarde a confirmação do número mínimo de inscritos para 
realizar as emissões de passagem e hotel. A turma será 
confirmada a partir das 5 primeiras inscrições. Respeitaremos a 
ordem de inscrição com a ficha devidamente preenchida. Nos 
reservamos o direito de modificar ou cancelar as datas da PARIS 
STYLE WEEK por motivos de força maior, com a devolução do 
valor pago pelo curso.

19 a 23 de  Setembro de 2022 PARIS 
STYLE WEEK

Investimento: 1.800 euros + ficha 
de inscrição devidamente preenchida

Inscrição: pagamento de 900 euros

Os pagamentos devem ser 
realizados via PayPal

Restante: pagamento de 900 
euros até 19 de Agosto de 2022



Atual Vice President Conference no Board Internacional da 
Associação Internacional de Consultores de Imagem AICI. 

Consultora de Imagem certificada internacionalmente AICI CIP, ministro  
conferências, workshops e treinamentos sobre etiqueta de negócios  
e imagem profissional. 

Trabalhei em agências de propaganda, marketing e comunicação 
em destacadas empresas do mundo no mercado de cosmético  
e luxo na América do Sul e na França.  

Graduada em marketing possuo também um MBA em administração  
estratégica. De nacionalidade argentina, morei mais de 10 anos entre  
São Paulo e Rio de Janeiro, residindo atualmente em Paris.  

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/valeria-doustaly-mba-aici-
cip-00606241/ 

Multicultural, falo espanhol, francês, português e inglês.

Informações e 
inscrições
e-mail: 
valeriadoustaly@yahoo.com   

Instagram: 
@parisstyleweek

Proibida a reprodução parcial ou 
total deste material 


