
FS THRIVE PROGRAM
Repensamos como CRIAR juntos

Participe do nosso programa de estratégia criativa de um mês, 

desenvolvido para ajudá-lo a redefinir, reconectar e obter as informações 

necessárias, não apenas para sobreviver a esse momento de incerteza, mas 

PROSPERAR



O QUE ESPERAR

A cada temporada, nossa equipe criativa identifica quatro sentimentos culturais 
que exploram estilos de vida, atitudes, valores e sentimentos; e você vai entender 
novos movimentos e descobrir o que está afetando o comportamento do 
consumidor.

Através da nossa metodologia de previsão #heartled, definiremos os fatores de 
mudança que acreditamos estar enraizados na maneira como os consumidores 
estão se sentindo. Ao entender completamente esses sentimentos, podemos 
oferecer o que eles precisam e desejam.

Por meio do Thrive Program, você descobrirá nossos sentimentos culturais para o 
FW 21 | 22 em quatro módulos semanais de aprendizado experimental. Os 
módulos foram projetados para aumentar o processo criativo por meio de uma 
experiência com curadoria, fornecida por:



Você terá acesso:
 
●  Sessões de vídeo sob demanda

            Inspiração e ideias

             Alinhamento do mercado

             Práticas somáticas

             Palavras de sabedoria

●  Gráficos de ideias e guias de planejamento
 

● Seminários  semanais com especialistas do FS
 

● Fóruns de perguntas e respostas da comunidade
 

● Rastreamento de mídia e varejo com inteligência artificial *
 

  

O THRIVE Program é voltado não apenas para aprender sobre o futuro, mas para 
sentir o futuro.

* Os itens  com estrela estão disponíveis exclusivamente para clientes do FS; veja o quadro  de preços abaixo para o  Thrive Program



ÁREAS DE FOCO INCLUEM

● Cor

● Materiais

● Gráficos & Estampas

● Formas & Detalhes

● Principais itens

● Comportamento do 

Consumidor

● Temas de coleção

● Femininos
● Loungerie/Casual/Pj
● Masculino
● Esportivo
● Infantil
● Jovem
● Acessórios
● Beleza
● Casa/Decoração

● Amend

● Wonder

● Goodness

● Edge

SENTIMENTOS CULTURAIS

ELEMENTOS MERCADOS



Nós vamos:

● Reimaginar o processo criativo

● Aprender novamente a sentir e intuir

● Elevar as práticas sagradas e íntimas como fundamentais para o 
processo criativo

● Combinar o "Sentido" com os fatos para obter uma resposta 
criativa holística

● Mergulhar profundamente em reverência e inspiração

● Experimentar a criatividade como um momento de alegria

● Inspirar-se em escolhas conscientes para criar um ecossistema 
ético

● Liderar a indústria em um pensamento comunitário

● Orientar a liderança em direção a soluções comerciais sólidas e 
necessárias

MISSÃO do THRIVE 



Quem deve participar:
● Estilistas

● Gerentes de produto

● Gerentes de Inovação

● Comerciantes

● Compradores

● Profissionais de Marketing

● Designers gráficos

● Empreendedores

● Qualquer pessoa que procura por direção e 
inspiração que sejam sentidas e reais



POR QUE THRIVE

Estamos vivendo tempos turbulentos; a vida como sabíamos mudou. Nada 

parecerá o mesmo, mesmo depois de voltarmos aos nossos escritórios e nossas 

mesas, e nem deveria. Estamos sendo incumbidos da responsabilidade de 

repensar tudo.

 

Todos nós mudamos nos últimos meses e, como criativos, seremos solicitados a 

resolver questões fundamentais que envolvem um consumidor que tem novos 

medos, necessidades e valores.

 

Para dar suporte total à nossa comunidade criativa, precisamos ajudar todos a SENTIR.

Definimos como nossa missão dar aos criativos um gostinho de abertura e expansão

através dessa experiência digital física, inspiradora e aplicável.



OS TRÊS PILARES DO
THRIVE PROGRAM

 SABEDORIA ANTIGA
 

Como criativos, é imperativo que usemos nossa experiência interior para 

entender o que o futuro reserva. Afinal, o futuro será o que nós criaremos! 

Os professores de ciências sagradas o convidarão a acessar sua sabedoria 

interior por meio de práticas conscientes e palestras esclarecedoras, 

projetadas para remover quaisquer obstáculos para que você atinja seu 

maior potencial criativo.

CONTEÚDO INSPIRACIONAL
 

Os sentimentos culturais, a estética do design e as previsões de cores, 

que são a pedra fundamental da nossa visão para o futuro, serão 

apresentados em um fórum multissensorial projetado para melhorar sua 

receptividade. Desde  um som deslumbrante e dicas visuais até uma 

direção selecionada e com ritmo, você ficará totalmente imerso em 

inspiração.

SOLUÇÕES APLICÁVEIS
 

Nossa equipe editorial apresentará pesquisa e análise, cristalizando idéias 

conceituais em soluções de negócios aplicáveis com alinhamento e 

insight específicos do mercado. Use os dados coletados pela equipe do 

FS e apoiados pela Inteligência Artificial para reforçar seus processos de 

tomada de decisão e design.



  THRIVE CERTIFICATION
 

Depois de concluir o Thrive Program, você vai receber nosso certificado FS THRIVE 

CERTIFICATION, indicando sua preparação para resolver os problemas atualmente 

enfrentados pela comunidade criativa e suas qualificações para ajudar suas 

empresas atuais e futuras a sair dessa situação mais forte do que nunca.

   COMUNIDADE THRIVE  

Este trabalho não pode e não deve ser feito sozinho. Agora, mais do que nunca, é 
evidente que precisamos um do outro. Ao ingressar no nosso Thrive Program, você 
também estará participando da nossa Thrive Community, dedicada a apoiar e 
capacitar você a criar com significado. Obtenha acesso a soluções comerciais 
prontas para uso, encontre os recursos necessários para fazer escolhas mais 
conscientes e um ecossistema mais ético e entenda as etapas que todos 
precisamos executar para promover mudanças reais - e não apenas 
temporariamente, mas permanentemente.



Pacote Clientes 
FS

Não 
cliente 

FS

Inclue

Acesso ao 
Programa Digital 

(1)

Seminários 
semanais com os 

editores do FS 

2 hrs de sessão 
privada com os 
editores do FS

Acesso ao 
nosso centro 
de pesquisa 
‘Dig Deeper’

1 - 4 
Members 

$150
per 

member 

$295
per 

member
+ +

Somente 
Clientes FS 

5 Members 
or more 

$120
per 

member

$235
per 

member
+ +

Corporate 
Package  
(includes 
access for 50 
members 
maximum )

$5,000 $7,500 + + +


