


Inúmeras pessoas têm se unido à nós em 
um verdadeiro MOVIMENTO! 

É muita gente compartilhando ideias, 
trocando aprendizados, inspirando e 
movimentando a transformação de vidas!













ARTE DE COSTURARMUSEU HERING

CENTRO DE MEMÓRIA INGO 
HERING

ENCADEAMENTO PRODUTIVO

OFICINAS CRIATIVAS DE SOLUÇÕES

TRAMA AFETIVA

MÃOS SOLIDÁRIAS







Já passaram pelo Museu 
Hering desde a nossa 

abertura em 2010

Nov/2010 - Jun/2018



* O Pedágio Cultural “Blumenau: Viva Essa Experiência” foi uma parceria entre museus que sozinho gerou público de 1600 pessoas

comparativo

Neste Semestre

Jan – Jun anos anteriores:





Um passeio imperdível para quem está em 
Blumenau, para conhecer um pouco da história 
da marca Hering e descobrir o quanto de esforço 
e coragem existe por trás desta marca.

O museu é pequeno, entrada gratuita, mas é 
extremamente didático e a equipe que vai lhe 
apresentando a evolução da empresa é super
competente.

Muita gente vai no Outlet da Hering e não vai ao 
museu... Atravesse a rua e descubra uma viagem 
no tempo, e uma aula de empreendedorismo.

Acesso: https://www.tripadvisor.com.br/ShowUserReviews-g303572-d4375989-r593895871-Hering_Museum-Blumenau_State_of_Santa_Catarina.html

Nº 10 de 75 atividades 
em Blumenau/SC



foram realizados pela FHH



Espaço de oficinas 
e cursos que ensinam 
técnicas elaboradas e 
profissionalizantes

Conectar pessoas com 
novos pensamentos, 
novas formas de trabalho 
e colaboração, mudando 
seus padrões e rotinas.

Artesãos ensinam técnicas 
que incentivam ao 
empreendedorismo

Praticas e exercícios físicos 
e de relaxamentos para 
melhoria da consciência 
corporal

Entretenimento consciente 
e educador para crianças 
vivenciarem experiências

Grupos externos podem 
usar nossos espaços em 
seus eventos

Exposições que realizamos 
em nossos espaços ou em 
itinerância com parceiros

Nossos projetos com parceiros como Senai, 
Sebrae e Instituto Reciclar de ocorrem nos 
estados SC, SP, GO e RN e 
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Itens de acervo 
documentados





Itens integrados ao acervo pelo projeto 
patrocinado pelo Fundo Municipal de 
Apoio à Cultura de Blumenau

ações de preservação

novos acervos















Pessoas foram recebidas 
em eventos internos e 
externos no auditório 

Bruno Hering





De capacitação e 
consultorias foram 

promovidas promovidos 
pela FHH por meio de seus 

parceiros!





















– Mesa Redonda Amelia + Herchcovitch



Seguidores nas nossas 
redes sociais



@fundacaohermannhering

Fãs + seguidores qualificados, aqueles que 
se identificam com a nossa causa! 

Pessoas viram nossas publicações  no 
último trimestre.

Em 2016 Hoje

Seguidores



Receita doada a FHH por pessoas 
que apoiam nossos projetos ou 

participam de oficinas












