


A gente tem alegria em 

compartilhar com vocês o que nos 

propusemos a realizar.  

 

Esse report é também um 

momento de partilha e celebração.  

 

Bem vindo ao Relatório do 

Trimestre 1/2018! 







 
 



ARTE DE COSTURAR MUSEU HERING 

CENTRO DE MEMÓRIA 

INGO HERING 
ENCADEAMENTO PRODUTIVO 

OFICINAS CRIATIVAS DE SOLUÇÕES 

INOVARENQUE 

TRAMA AFETIVA 

MÃOS SOLIDÁRIAS 





Pessoas já visitaram o 

Museu Hering 

Nov./2010 até Março/2018 



Pessoas já visitaram o 

Museu Hering 

Nov./2010 até Março/2018 



 

Museu que conta a história da família Hering 

e de como surgiu a empresa de roupas.  

 

A história da família se entrelaça com a 

história da cidade de Blumenau. Vale a pena 

o passeio e os guias são muito atenciosos.  

 

Ótima estrutura do museu e com itens 

interativos. 

 

Pessoas já visitaram o 

Museu Hering 

Nov./2010 até Março/2018 



Ações culturais 

organizadas pela FHH 

foram realizados no 

espaço do museu 













Itens integrados ao 

acervo pelo projeto 

patrocinado pelo Fundo 

Municipal de Apoio à 

Cultura de Blumenau 

Itens de acervo 

documentados 







Pessoas foram 

recebidas em eventos 

internos e externos no 

auditório Bruno Hering 





Fãs + seguidores qualificados, 

aqueles que se identificam 

com a nossa causa!  

@fhhconectada 

ALCANCE 

Pessoas viram nossas 

publicações  

Seguidores nas nossas 

redes sociais 

@fundacaohermannhering 



Receita doada a FHH 

por pessoas que 

apoiam nossos projetos 

ou participam de 

oficinas 

Peças produzidas pela 

Cooperativa Coopergips 

Tecido Cia. Hering ressiginificados 

Receita líquida obtida em doações 

de público apoiador da causa 

Oficinas com valor de 

participação  

Receita líquida gerada para os  

oficineiros 

Receita líquida doada pelos 

oficineiros à FHH   

Pessoas participaram e doaram 

Receita líquida gerada para 

Coopergips 

Receita gerada via catálogos 



Pessoas já visitaram o 

Museu Hering Itens de acervo 

documentados 

Ações culturais 

organizadas pela FHH 

foram realizados no 

espaço do museu 

Pessoas foram 

recebidas em eventos 

internos e externos no 

auditório Bruno Hering 

Seguidores nas nossas 

redes sociais 

Receita doada a FHH 

por pessoas que 

apoiam nossos projetos 

ou participam de 

oficinas 







Produtos Trama Afetiva na Feira Rosenbaum 

Produtos Trama na Cia. Hering (Matriz e SP) 

Proposição Projeto Básico do Futuro 

5º Laboratório Moda Sustentável 

TRAMA no 10th International Conference on Fiber and Polymer 

Biotechnology – FURB 

Marketing Mix ADVB 

Evento Censi Máquinas 







  

  

 

           
 






