
EVVIVA 

Design Lab Week  

Milão 2020 
 



Seja bem vindo ao Design Lab Week Milão 2020!  

Uma semana de imersão ao mundo do design,  que engloba o 

Salone del Mobile Milano, o FuoriSalone pelas ruas de Brera e 
visitas técnicas as fábricas da Laminam e Salice Bortoluzzi. 

E para fechar com chave de ouro, um passeio incrível 

 de trem panorâmico pelos Alpes Suíços. 



Nosso intuito, com essa viagem  
é de respirarmos história,  
arte, arquitetura, design  
e moda, proporcionando  
assim uma experiência 

 com conteúdo. 



Programação 
1º dia : 23/04 quinta-feira 
Saída de Florianópolis 
 
2º dia: 24/04 sexta-feira 
Chegada em Milão  
Noite Festa Spotti 



Visita técnica e Coquetel  

Spotti Milano 

A Spotti Milano não é apenas uma loja, é um estudo  

aprofundado do mais puro design italiano. Serão  
apresentados desde móveis sob medida, quanto móveis  
soltos e luminárias. 
Desde 1986 oferece inovações incríveis e completas ao  
público milanês e internacional. 



Hospedagem no Starhotels Tourist 
5,9 Km do centro de Milão 

Ótima localização 
 



O Hotel 
 



 
3º dia: 25/04  

sábado 
Visitação a feira 

 
4º dia: 26/04 

domingo 
Visitação a feira 



5º dia: 27/04 segunda 
Passeio por Brera Design 
District 
FuoriSaloni 

 
Fundazione Prada 
Louis Vuitton Objets 
Missoni 
Gucci Decor 
Paola Lenti 
Universitá Statale di Milano 
Palazzo Cusani 
Moooi 
 

 



Brera  
Design 
District 



27/04 segunda 
Festa Evviva 
No Roftop do Ceresio7 



6º dia: 28/04 terça 
Visita técnica à Fábrica da 
Laminam  
Por Diamond Stone 
 
A Laminam é uma fábrica 
automatizada que produz o 
Ultracompact, placas 
cerâmicas de 1000x3000 a 
1620x3240 mm com espessuras 
que variam de 3, 6 e 12 mm. 
 



Almoço  Opera02 
Hotel Vinícola  
Oferecido pela 
Diamond Stone 



Opera 02 
Almoço 

Harmonizado 



Passeio Centro de Modena.  
Oferecimento Diamond Stone 

A Diamond Stone é responsável por trazer 

ao Brasil a mais completa linha de soluções 
em superfícies aliando tecnologia, 

design,qualidade e sofisticação. São 
produtos que mudam a percepção dos 

espaços em grandes formatos, e diferentes 
espessuras, possibilitando o uso em todos 

os tipos de especificações e atendendo 
assim as necessidades atuais dos 

profissionais e mercado. 
 
 



7º dia: 29/04 quarta 
Visita técnica a 
fábrica da Salice  
Bortoluzzi 
 



A Salice é uma fábrica produtora de mais de 600 patentes de 
dobradiças e sistemas de abertura, muitos dos quais são 
reconhecidos no setor específico como verdadeiras e originais 
inovações. É detentora da liderança mundial, fundada em 1926, 
é titular no segmento de ferragens para móbiliário. 



8º dia: 30/04 terça 
Viagem para Suíça 
 

SUIÇA 



O trem panorâmico, leva você a incríveis paisagens 

alpinas e a um Patrimônio Mundial da UNESCO ! 
Pense em todos os clichês de beleza de viagens de 
trem, a jornada pela Suíça é exatamente assim 
incrível. 



Passeio pela 
cidade de  
St Moritz 

 



 

Almoço Evviva  Hotel Steffani  

Entrega dos certificados  
de participação  



9º dia: 01/05 Sexta 
Voo de volta para casa 



10º dia: 02/05 Sábado 
Chegada em 
Florianópolis 



Como viver 
essa 

experiência? 



A Lucas e Monteiro que compõe as lojas Evviva 

Florianópolis e Cenarium, reconhece os talentos dos 
profissionais de decoração de interiores  através desse 
concurso. 



Regras do Concurso 



Período das inscrições: 
01.05.2019 inicio das inscrições 
 23.03.2020 final do envio do projeto 
29.03.2020 votação dos jurados 
01.04.2020 resultado do concurso 



Coordenação: 

Ficará por conta da Lucas e 
Monteiro. 
Todas as informações serão 
repassadas aos profissionais 
 por e-mail e poderão ser 
consultadas no site. 



Participantes:  

O Design Lab Week, será restrito, aos profissionais de 
decoração, design de interiores e engenharia civil do 
Estado de Santa Catarina. 
. 



Irão 

participar os  
5 projetos 

mais votados. 



Inscrições: 
Os profissionais deverão 

enviar de 3 a 5 fotos de 
um único projeto 



As milhas serão conquistadas na 

contrapartida da venda dos móveis da 
Evviva e produtos da Cenarium e não 
podem ser transferidas 

Os projetos apresentados 

serão analisados pelo 
corpo de júri isento 

competente e 
especializado 



 

A programação 
será dividida em 2 

partes. 
 

1) Parte aérea 
2) Parte terrestre 

 



O edital com o regulamento do 

concurso se encontra no site 
www.evvivaflorianopolis.com.br 



O Evviva Lab Week, será composto por atividades de campo, 

aulas práticas dentro das fábricas participantes e pelo conhecimento de 
novos projetos apresentados nas feiras visitadas.  



Carga horária:  
28 horas  
Sendo que: 

12 horas de Feira  
8 horas de Feiras 

paralelas 
8 horas de Visitas 

Técnicas 



  Esse laboratório, não poderá 
ser trocado por produto, 

dinheiro ou permuta.  



Ocorrerão  
debates sobre  
os itens 
apresentados e 
atividades em 
grupo até a 
conclusão do tema 



O Design Lab 
Week, 
contribuirá para 
o seu portfólio 
profissional, pois 
contará com 
Certificação 
internacional. 


