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vale-presente

vale-presente
como funciona?
A gente pode presentear com muitas coisas: vale presentear sonhos?
Acredito que sim! Por isso, criei o vale-presente para projetos e
consultorias de decoração. Assim, você pode oferecer para aquela
pessoa especial que esteja precisando de uma repaginação ou até
mesmo quem está alugando um imóvel, comprou um novo apê, etc.
Vem comigo e confere abaixo os valores possíveis para vale-presente:
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produtos disponíveis
CONSULTORIA SIMPLES DE DECORAÇÃO: entrevista com o cliente
+ análise da planta + sugestões de produtos para mobiliário,
revestimentos, iluminação e decoração com lista de lojas e descritivo
completo de cada produto.

CONSULTORIA COMPLETA DE DECORAÇÃO: inclui todos os itens
anteriores + projeto em 3D + vídeo com giro 360º de cada ambiente.

AMBIENTAÇÃO: serviço destinado para organização e produção de
ambientes. Visita ao local + lista e descritivo de lojas para compras +
um dia de produção e organização presencial no imóvel.
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produtos disponíveis
MENTORIA PARA ESCRITÓRIOS E MARCAS: aqui é para quem
possui uma marca e precisa de uma mentoria para se reposicionar:
inclui 1 tema a escolher, tais como: consultoria de identidade visual,
curadoria para campanhas e lançamentos, estratégias para mídias
sociais, estudos cromáticos, tipográficos e linguagens funcionais ou
nichos/personas e mind map. O período de mentoria dura até 15 dias.
Também é possível escolher uma mentoria geral que englobe todos os
temas, onde inclui somente um diagnóstico e dicas para
reposionamento.
AULAS EXPERIMENTAIS: inclui uma aula personalizada de modo
presencial (à combinar) ou online sobre: Coolhunting, Design
Multissensorial, Design de Superfícies, Ambientação, Cores ou
Branding de marcas. Duração de 1h30.
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tabela de valores
CONSULTORIA SIMPLES DE DECORAÇÃO
até 2 ambientes: R$ 600,00
até 4 ambientes: R$ 1200,00
até 7 ambientes: R$ 2000,00
CONSULTORIA COMPLETA DE DECORAÇÃO
até 2 ambientes: R$ 1400,00
até 4 ambientes: R$ 2800,00
até 7 ambientes: R$ 4000,00
*cada ambiente com até 10m²
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tabela de valores
AMBIENTAÇÃO
até 30m²: R$ 700,00
até 50m²: R$ 1300,00
entre 50 e 100m²: R$ 1900,00

*o imóvel deve estar localizado na cidade de São Paulo. Visita gratuita para bairros: Bela
Vista, Jardins, Pinheiros, Itaim Bibi, Brooklin, Vila Olímpia, Vila Nova Conceição, Vila
Mariana, Moema e Campo Belo.
*a ambientação considera 1 diária de até 6h para a organização dos espaços.
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tabela de valores
MENTORIAS
R$ 800,00 por tema
R$ 600,00 mentoria geral de diagnósticos

AULAS EXPERIMENTAIS
R$ 500,00 por tema
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As consultorias são realizadas à distância e necessitam apenas do
envio de imagens, vídeos e a planta do local para darmos o início.
Para ambientação, imóveis em São Paulo que não estejam nos
bairros listados terão um valor de R$ 150,00 para a visita.
O vale presente tem prazo de validade até 11/2021 e o pagamento
pode ser efetuado via transferência ou parcelado em até 3x via
boleto bancário.
Você deverá encaminhar nome e endereço para entrega do cartãopresente e solicitar a data de envio em até 3 dias úteis após a
compra.

Produto desenvolvido por Nathaly Domiciano |
Designer de superfícies e interiores
Curadoria e Branding de marcas

. superfícies e interiores
. curadoria e branding
. design assinado
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