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“Você tem um 
panorama completo 

de tudo que está 
acontecendo não 

só em moda.É uma 
plataforma geral”

“Você tem um 
panorama completo 

de tudo que está 
acontecendo não 

só em moda.É uma 
plataforma geral”

ALEXANDRE
HERCOVITCH

Estilista

ADRIANA
BOZON
Diretora Criativa         
da Ellus

“É o site e 
revista que vem 
à nossa mente 
em primeiro 
lugar quando 
pensamos em 
moda” “Tenho muito 

carinho pelo 
FFW pelo 
respeito com 
que eles tratam 
os conteúdos e 
as entrevistas” 

DUDU       
BERTHOLINI
Estilista
da Neon

FAMOSO PELA PLATAFORMA DIGITAL, O FFW 
TAMBÉM É UMA REVISTA ESPECIAL: A FFWMAG. 

COSTANZA 
PASCOLATO 

Consultora                   
de moda

“É a revista 
Brasileira mais 

inteligente e 
contemporânea. 

Sempre 
surpreendente”





FFW.COM.BR



O FFW é das mais relevantes 
plataformas de conteúdo de moda, 
beleza, comportamento e arte no 
Brasil e referência quando o assunto  
é conteúdo de qualidade.

Em apenas cinco anos o  FFW                
se  tornou  um dos sites mais 
conhecidos e influentes, realizando 
a maior cobertura das semanas                   
de moda nacionais e internacionais 
entregando ao seu público mais            
do que eles esperam.  

MODA / ARTE / COMPORTAMENTO / 
BUSINESS / GENTE / TECNOLOGIA / 
SUSTENTABILIDADE /

FFWMAG#36                 
Gisele Bündchen                 
Foto Eudes de Santana



+ 5,8 milhões           
pageviews / mês

+ de 9 min              
permanência no site

AUDIÊNCIAPAGE VIEWS PERMENÊNCIA

+ de 500 mil                
visitantes unicos / mês

41% de audiência por 
dispositivos móveis

MOBILE

24% H, 76% M                  +86 mil                      
seguidores 

FACEBOOKPERFIL LEITOR INSTAGRAM

+180 mil likes                     
com fãs altamente 

engajados

+131 mil seguidores, 
incluindo formadores de 

opinião

TWITTER

31% entre 18-24 anos                 
44% entre 25-34 anos       



FFWMAG



UM RETRATO DA MODA, 
ARTE E COMPORTAMENTO 
CONTEMPORÂNEOS
A revista FFWMAG é uma publicação bi-anual que 
acredita fortemente na inteligência de seus leitores         
e que oferece um ponto de vista diferente sobre         
moda, arte e comportamento contemporâneos.    
                       
Uma revista feita para um leitor que sabe como 
apreciar as melhores coisas da vida, a FFWMAG 
serve como um guia para conhecedores de 
estilo, cultura e vida social em torno dele e uma 
experiência colecionável. O FFWMAG é puro 
entretenimento, fresca, única, atemporal, icônica        
e colecionável.

A revista é parte da plataforma FFW e está em total 
convergência com o site FFW.com.br, somando o 
prestígio e autoridade da revista impressa com a 
satisfação instantânea e alcance global do digital.

A modelo francesa Josephine Le Tutour veste
Louis Vuitton na capa da edição #41  Nov/15



Formadores de opinião 
Classes AA, AB, B

Entre 20-45 anos Vivem em                          
centros urbanos

20 mil 
exemplares

Bancas e livrarias                  
das principais capitais           

do Brasil

2 mil nomes                        
do mailing da 

Luminosidade/SPFW 
recebem a revista

PÚBLICO FAIXA ETÁRIA ONDE VIVEM

TIRAGEM DISTRIBUIÇÃO MAILING



MODA                        
ARTE  
COMPORTAMENTO  
ENTREVISTAS 
PERFIS 
EDITORIAIS  

FFWMAG#37                 
Vestido Dior                         
Foto Marcelo Gomes



Mario Testino, Nicolas Ghèsquiere, OsGemeos  
Nicola Formichetti, Kanye West, Helena Rizzo, 
Gisele Bündchen, Gia Coppola, Vanessa 
Beecroft,  Isabeli Fontana, Giovanni Bianco, 
Iggy Pop, Miranda July, Adriana Varejão, 
Metronomy,Joan Didion, Hans-Ulrich Obrist, 
Milena Canonero, Viviane Sassen, Cindy Sherman,                         
Caetano Veloso, Gregório Duvivier, Björk, Martin 
Parr, Gilles Lipovetsky, Fernando Meirelles,        
Jane Birkin, Terry Richardson, Francisco Costa, 
Marina Abramovic, Regina Casé, Stella Mccartney

Já estiveram nas páginas da FFWMAG





 como sua marca pode 
fazer parte de tudo isso?

 (formatos de paceria com marcas)



DIFERENTES FORMATOS DE PARCERIA

A plataforma FFW oferece uma variedade de 
formatos e soluções de publicidade, tanto no 
digital quanto no impresso.

O ffw.com.br tem estrutura responsiva tanto 
para o desktop quanto para os dispositívos 
móveis: desktop, mobile, tablet.

A FFWMAG oferece a possiblidade de 
publicidade em páginas duplas, simples, 
capas e folder além de advertoriais e cadernos 
especiais.  

Publicidade . Banners . Advertoriais . 
Canais Patrocinados

Advertorial Adidas Tubular - FFWMAG #41



Nossas ofertas digitais incluem 
formatos standards e especiais 
em todos os canais. 

Consulte nossa equipe 
comercial para saber sobre 
formatos especiais, preços e 
especificações.

FFW.COM.BR                       

super banner           728x90               
giga banner              970x90 
half banner              300x600                                         
quadrado                  2500x300         

FFWMAG#40                 
Isabeli Fontana e Iggy Pop 
Foto Bob Wolfenson



FFWMAG 

Edição de Abril 
data de banca 20/04          
                                         
As melhores coleções e os melhores looks, os 
estilistas, os acessórios e os personagens que
definem o momento na moda e na arte.

Edição de Outubro 
data de banca 20/10  

Os melhores looks, as modelos da estação, 
os estilistas, os acessórios, as pessoas que 
definem o momento e na moda e música.

CONSULTE NOSSA EQUIPE 
COMERCIAL PARA PARA SABER MAIS 
SOBRE PREÇO E ESPECIFICAÇÕES

FFWMAG #39                 
Costanza Pascolato             
Foto Bob Wolfenson
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