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De um papo informal sobre os fashion tours que 
acontecem pelo mundo, (grupo de pessoas que saem do 
Brasil para conhecer e fazer compras em outros países, 

com profissionais especializados) nasceu o nosso 

FASHION TOUR SP.
Um novo conceito de compras com uma nova 

experiência...informação e consultoria de moda, diversão 
e ótimas companhias!!

Venha fazer parte dessa nossa nova proposta!



Em 1996 formou-se em Direito na Universidade Mackenzie. Nos anos
subsequentes especializou-se em Direito Tributário pela USP e em 2012
concluiu o curso de Master of Laws no Insper.
O longo contato que teve com o Direito lhe deu ampla e importante visão
sobre o mundo corporativo.
Apaixonada por moda, deixou a carreira de advogada para atuar como
Consultora de Imagem e Personal Stylist. Seu currículo reúne Cursos de
Personal Stylist (Feminino e Masculino), Personal Shopper, Personal
Organizer e Consultoria de Imagem Corporativa e Executiva, além
de especialização em Personal Styling pela Universidade de Artes de
Londres.
Atua como Personal Stylist e Consultora de Imagem para clientes pessoa
física e corporativos, entre eles, BR Malls, Levis Brasil, Fabrizio Giannone,
Santa Mônica Tapetes e Carpetes.
Palestrante nas Faculdades Insper, Fieo e Hotec.

Juliana Maksoud
Co-fundadora do Fashion Tour SP



Formada em Aquitetura e Urbanismo 1984 – atuei no segmento durante
anos, com várias obras no interior de SP e Capital.
Tive na arquitetura base para empreender no segmento da moda, onde
fui sócia/criativa da empresa Trois design (acessórios), durante 12 anos,
participando de feiras nacionais e internacionais ( Minas Trend, TM
Fashion, Bijóias, Fashion Rio, Eclat de Mode Bijorhca - Le salon
international de la Bijouterie ) desenvolvendo acessórios para várias
marcas como: MaraMac, Uma, Spezatto, Bob Store, Lenny Niemeyer,
Huis Clos entre outros.
- arquiteta e curiosa com a vida, resolvi transformar linhas, formas e
estruturas em acessórios diferenciados e únicos -
Hoje, depois de agregar cursos de Personal Stylist, Personal Shopper,
Coloração Pessoal, Personal Organizer, Visagismo, Facilitação e
Treinamento para Grupos – atuo dando palestras, workshops e
consultoria de estilo focada no uso de acessórios.
site: www.rogeriamaciel.com

Rogéria Maciel
Co-fundadora do Fashion Tour SP



Em 2013 formou-se em Relações Públicas pela Universidade 
Estadual de Londrina, no Paraná e especialista em Fashion 
Marketing and Communication pelo Istituto Europeo di Design 
(IED). Atua como Produtor de Moda, figurinista e Stylist para 
editoriais de moda e campanhas publicitárias. Em seu 
currículo tem trabalhos para Marie Clare, Natura, Boticário, 
Havaianas, dentre outros . Redator do Blog Pirata Style, 
falando de tendências de moda e estilo para o público 
masculino.
Apaixonado por Moda e Arte, dedica-se ao estudo do 
comportamento e consultoria de moda e sua relação com a 
expressão Identidade e Imagem Pessoal, pelo qual 
recebeu, duas menções honrosas pela Sociedade Brasileira de 
Estudos Interdisciplinares da Comunicação (INTERCOM).

Alan gomes
Assistente e Produtor do Fashion Tour SP



Benefícios para os clientes:
• Acompanhamento por profissionais especializados, para a compra ideal;
• Acesso a lojas diferenciadas;
• Dicas sobre moda e estilo.

Nosso objetivo:

Benefícios PARA AS LOJAS:

Promover a compra consciente de moda dentro dos critérios de 
consultoria de imagem pessoal em lugares diferenciados de São 
Paulo.

• Promover vendas;
• Fidelizar clientes;
• Deixar os clientes mais seguros de suas compras;
• Ter um público diferenciado;
• Divulgação da loja nas redes sociais e meios digitais.



contatos:

Juliana Maksoud – juliana@maksoud.com.br

Rogéria Maciel – romacielmoda@gmail.com

Alan GOMES – alangomes.produtor@gmail.com

Fashion Tour Sp - fashiontoursp@gmail.com


