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MPCC 2020 

ITINERÁRIO PRELIMINAR* 
 

Sábado – 04 de janeiro de 2020 
Brasil ->  Paris 

 
Saída do Brasil com destino a Paris (passagem aérea não inclusa); 

 
Domingo – 05 de janeiro de 2020 

Paris 
 

• Chegada no aeroporto de Paris; 
• Traslado em grupo em ônibus privativo Aeroporto//Hotel – horário a confirmar; 
 

Segunda-feira – 06 de janeiro de 2020 
Paris 

 
• Visita para Comité Colbert ou para Lafayette Anticipations-Fondation d'entreprise Galeries 

Lafayette ou para Louis Vuitton Foundation; 
• Aula no restaurante savoir-vivre à la Française sobre etiqueta e protocolo; 
• Aula de Enologia com expert – para aprender a apreciar esta grandiosa arte francesa. 
 

Terça-feira – 07 de janeiro de 2020 
Paris 

 
• Aula em Instituto da cidade especializado em marketing de luxo. Ex: ENSAMA- École 

nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d’art – para aprender teoria sobre os 
processos do mercado de luxo. 

• Visita a Hotel de luxo. Ex.: George V, Crillon ou The Peninsula Hotel - para conhecer suas 
estratégias sobre experiencia do cliente e os serviços especiais customizados. 
 

Quarta-feira – 08 de janeiro de 2020 
Paris  

 
• Visita para agencia de publicidade especializada no setor de luxo – Ex: Ykone, West Presse Kit 

ou abc-luxe – para aprender sobre projetos com ênfase em social media e digital marketing; 
• Visita a uma Maison du Luxe. – Ex: Groupe Kering, or Au Bon Marché, or Jaquet Droz  - para 

aprimorar conhecimento da produção e apresentação de bens e serviços. 
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Quinta-feira – 09 de janeiro de 2020 
Paris - Estrasbrugo 

 
• Visita a associações de arte e decoração – para ter uma imersão no mundo do luxo, ver o que 

há nos bastidores; 
• Transfer de trem de Paris para Estrasburgo; 
• Chegada em Estrasburgo, transfer para acomodação e restante da noite livre; 
 

Sexta-feira – 10 de janeiro de 2020 
Estrasburgo - Saint-Louis-lès-Bitche - Estrasburgo 

 
• Traslado privativo em ônibus para Saint-Louis-lès-Bitche, ida e volta; 
• Visita e tour guiado para Maison Saint-Louis, construído em 1586 e, após almoço, 

apresentação para conhecer a história e as estratégias desta Maison com o objetivo de 
encantar com seu desenho e sua magnificência. 
 

Sábado – 11 de janeiro de 2020 
Estrasbrugo 

 
• Dia livre para aproveitar Estrasburgo  

Domingo – 12 de janeiro de 2020 
Estrasburgo - Milão 

 
• Traslado em ônibus privativo parra o grupo de Estrasburgo para Milão;  
• Check-in no hotel em Milão e restante do dia livre para visitar museus e galerias. 

  

Segunda-feira – 13 de janeiro de 2020 
Milão 

 
• Visita em escola de desenho e moda – o objetivo é adquirir e aprimorar as habilidades de 

expressão criativa; 
• Visita a empresa de design de interiores ou arquitetura – para conhecer de maneira 

aprofundada o mundo dos desenhos de luxo. 
  

Terça-feira – 14 de janeiro de 2020 
Milão 

 
• Visita a Patisserie/confeitaria, empresa de moda ou design de luxo italiana – para aprender 

os melhores processos de benchmark; 
• Visita para o museu de Armani Silos – para conhecer os desenhos futuristas de luxo mais 

magníficos; 
• Jantar de despedida em Milão. 
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Quarta-feira – 14 de janeiro de 2020 
Milão - Brasil 

 
• Traslado privativo em grupo para o aeroporto (aeroporto a confirmar) e fim do programa; 

  
 
 

 
 

* Itinerário sujeito a alteração sem aviso prévio. 


