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DESIGNER 
adriana fajoni 

Formação em três cursos módulos do curso técnico de Moda no Senac em 2008, 

tendo como principais conhecimentos e domínios: criação, desenho e 

desenvolvimento de coleção; história da moda vestuário e calçadista; pesquisa e 

inovação; costureiro de confecções; modelagem; sustentabilidade no setor industrial 

da moda. Após trabalhar em ateliers, montei meu próprio Atelier de Costura em 

2010, ECO ESTILO, onde pude desenvolver um projeto sustentável em criar 

maneiras de reaproveitar materiais, sempre buscando inovações. Obtive 

oportunidade de dar aula em ocinas na Fundação Liberato, tema História da Moda.

Formada em Design Industrial na Fundação Liberato em 2014, adquirindo como 

principais conhecimentos e domínios: desenho de observação e criação; design de

Interiores; história da Arte; pesquisa e reconhecimento de público alvo; design Gráco

metodologia Gui Bonsiepe; administração, estratégia e planejamento de mercado; 

design de produto; biodesign e sustentabilidade. Projeto de Conclusão Classe Escolar 

Inclusiva, premiado pela FEICIT em 2015. Exerci a função de Desenhista Industrial 

Gráco na Empresa Fenix Laser desde 2014, atualmente presto serviços a mesma, 

desenvolvendo catálogos de estampas à laser para calçados. Assim como projetos de 

criação de logos, propagandas, marketing pessoal e empresarial e desenvolvimento 

de produtos para interessados. 



DESIGN PRODUTO
classe inclusiva 



DESIGN PRODUTO  
cesto coza



DESIGN PRODUTO  
aparador

CONCEITO 

Cubismo início século XX
principal referência Picasso 
representado em um tempo 
moderno e minimalista, 
considerando formas, estilo
e cores 

ALTERNATIVA

VARIACOES



DESIGN PRODUTO  
estampas couro



DESIGN GRÁFICO 
catálogos

Fx04122017

Fx07122017

Inspirando a sua coleção...



DESIGN PRODUTO  
estampas couro



A tecnologia que oferece durabilidade 

em detalhes da primeira à última peça. 

Dê vida e destaque 

aos seus metais 

Fx12102017

Fx0910
2017

Inspirando a sua coleção...

DESIGN GRÁFICO 
catálogos



IDENTIDADE VISUAL 
logo/marca

Conceito da MARCA

Inspirado no encanto que as peças 
proporcionam a quem adquire. A 
missão é promover o encantamento 
através de acessórios que expressam 
sentimentos com satisfação e amor. 
Aquilo que é capaz de despertar 
grande admiração.  

   



IDENTIDADE VISUAL 
site/mídia 



IDENTIDADE VISUAL 
logo/marca

Conceito da MARCA

O conceito da marca foi denido pelas
curvas da mulher, inspirado no estilo 
PIN UP, para demonstrar que uma 
mulher é linda com seu charme 
individual, o mais lindo nela é a 
atitude em seu jeito de ser, podendo 
ser exatamente o que quiser.   
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