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Esta masterclass visa dotar os alunos das técnicas e ferramentas essenciais ao 

desenvolvimento da génese de um negocio de moda. Desde a concepção da ideia, passando 

pelo estudo do mercado e identificação do cliente alvo, sempre com o foco em "fazer 

diferente".

Complementado com a reunião destes conceitos no BMC, o curso espera poder ser a alavanca 

que faltava para a concretização da ideia que nunca saiu da gaveta.



# Conteúdo

1. Conteudos Master class Empreendedorismo em 

Negócios de Moda(4h):

2. A ideia & a oportunidade

3. Proposta de valor & Diferenciação

4. Identificaçao do cliente alvo

5. Exº prático: business model canvas. O caso MEYASH



Licenciado em Gestão pela Faculdade de Economia do Porto, com mais de 10 anos de experiência em áreas comerciais e de marketing na

indústria têxtil e moda. 

Iniciou a carreira numa agência têxtil com diretamente ligada à produção de malhas circulares para marcar de renome internacional. 

Posteriormente fez parte da equipa acount management da Farfetch, juntando-se à Zippy (grupo SONAE) em 2013 para assumir a gestão de 

mercados internacionais em franchising. Recentemente assumiu a coordenação da equipa de trade Marketing na marca de moda feminina, 

Parfois.

Pós-graduado em Gestão de Marketing pela PBS, é também co-fundador de uma marca de acessórios masculina (MEYASH) com 3 anos a 

operar no mercado. 

É formador nas áreas de mercados internacionias e marketing estratégio/digital desde 2018.

# Formador

Marcos Fonseca

https://www.linkedin.com/in/marcosfcfonseca/


# Horário

4 horas

09:00h – 13:00h

Sábados de manhã

# Dirigido a

Profissionais com a coragem de dar inicio a um projeto próprio ou que a colaborar com projetos já iniciados mas que

sintam necessidade de alguma orientação ao nível do pensamento estratégico e conceptual do negócio.

# Saídas profissionais

Profissionais com vontade de criar valor nas proprias emrpesas e/ou introduzir novas marcas no mercado.


