
Membresia

Colabora Moda

Sustentável

2021/2022
BENEFÍCIOS E CONTRIBUIÇÕES



Até R$ 10 Milhões: R$ 10.000,00
De R$ 10 Milhões até R$ 100 Milhões: R$ 20.000,00
De R$ 100 Milhões até R$ 500 Milhões: R$ 30.000,00
Superior a R$ 500 Milhões: R$ 55.000,00

PARCEIROS:

Benefícios >>

 

1. Cocriação de soluções - Oportunidade de prototipar soluções de sustentabilidade para o

setor que sejam sistêmicas e efetivas;

2. Networking e comunidade - Networking e pertencimento à comunidade de colaboração com

organizações, empresas e movimentos relevantes para a sustentabilidade do setor;

3. Movimento de transformação - Chance de influenciar na construção de narrativas e padrões

de sustentabilidade na moda;

4. Acesso aos conhecimentos e conteúdos de ponta gerados nos trabalhos colaborativos;

5. Desenvolvimento de capacidade de lideranças em transformação sistêmica e em temas

relevantes para a sustentabilidade do negócio e do setor;

6. Oportunidade de identificar soluções de sustentabilidade para os desafios do negócio;

7. Exposição destacada da marca associada a um movimento de sustentabilidade genuíno e de

alta credibilidade;

8. Participação de até 5 pessoas por empresas, suas fundações ou institutos.

Os valores sugeridos para empresas, suas fundações e institutos são propostos com base no

faturamento anual:

ASSOCIADAS:

Benefícios >>

São os mesmos benefícios que a categoria de parceiros, porém com duas (2) vagas para as

atividades e menor exposição das marcas e do respectivo protagonismo.

1. Cocriação de soluções - Oportunidade de prototipar soluções de sustentabilidade para o

setor que sejam sistêmicas e efetivas;



 Até R$ 1 Milhão: R$ 1.000,00
 De R$ 1 Milhão a R$ 10 milhões: R$ 2.000,00
 De R$ 10 Milhões até R$ 100 Milhões: R$ 5.000,00
 De R$ 100 Milhões até R$ 500 Milhões: R$ 10.000,00
 Superior R$ 500 Milhões: R$ 30.000,00

2. Networking e comunidade - Networking e pertencimento à comunidade de colaboração

com organizações, empresas e movimentos relevantes para a sustentabilidade do setor;

3. Movimento de transformação - Chance de influenciar na construção de narrativas e

padrões de sustentabilidade na moda;

4. Acesso aos conhecimentos e conteúdos de ponta gerados nos trabalhos colaborativos;

5. Desenvolvimento de capacidade de lideranças em transformação sistêmica e em temas

relevantes para a sustentabilidade do negócio e do setor;

6. Oportunidade de identificar soluções de sustentabilidade para os desafios do negócio; 

7. Exposição da marca associada a um movimento de sustentabilidade genuíno e de alta

credibilidade;

8. Participação de até 2 pessoas por empresas, suas fundações ou institutos.

Valores propostos com base no faturamento anual:



Plano de Membresia por

faixa de faturamento atual*

R$ 10.000,00 R$ 1.000,00

R$ 10.000,00 R$ 2.000,00

R$ 20.000,00 R$ 5.000,00

R$ 30.000,00 R$ 10.000,00

R$ 55.000,00 R$ 30.000,00

PARCEIROS ASSOCIADOS

Até R$ 1 milhão

*FUNDAÇÕES E INSTITUTOS CORPORATIVOS SE ENQUADRAM NAS CATEGORIAS DE SUAS EMPRESAS MANTENEDORAS. 

De R$ 1 Milhão
a R$ 10 milhões

De R$ 10 Milhões
até R$ 100 Milhões

De R$ 100 Milhões
até R$ 500 Milhões

Superior R$ 500 Milhões

FAIXA DE FATURAMENTO


