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Conceito e propósito
Unir marcas empreendedoras e autônomos do setor criativo
para desfrutar das artes e do design feito por mãos brasileiras.
Fortalecer o comércio local e valorizar as mãos que criam e se
renovam. Afinal, de mãos dadas nós vamos mais longe.

caixa assinada | por Nathaly Domiciano

manifesto
sobre o caminho e seus obstáculos
Sei da difícil tarefa de empreender e do auto-desafio todos os dias. E nesse
momento delicado, muito além do design, eu quero propor uma imersão de
afetividade entre as pessoas. Se você é uma marca que está aqui, saiba que te
escolhi por acreditar em grandes potenciais do trabalho sensorial e criativo
que desenvolve.
Para você, que ofereço essa apresentação, receba desde já as melhores
vibrações que todos esses artistas e empreendedores possam te
proporcionar, a partir de criações que possam traduzir transformações para
o seu corpo, sua mente, seu lar e a sua vida mais gostosa e leve. Se você não
puder adquirir uma das caixas assinadas, não se preocupe: compartilhe e
espalhe essa ideia para podermos juntos, ir mais longe! Agora, vamos em
frente conhecer a campanha:
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mini-bio
Nathaly Domiciano
Sou designer de interiores, pós-graduada em Arquitetura de
Interiores e especialista em Design de Superfícies. Atuo com
coleções assinadas para empresas do segmento de
Arquitetura&Design, curadoria de branding para marcas,
projetos e ambientações para clientes e lojas, além de
ministrar cursos e workshops para o segmento de Design,
Ambientação e Biofilia.
Desenvolvi a campanha como forma de auxiliar artistas,
colegas e marcas que admiro e venho conhecendo todos os
dias, pois acredito na cooperatividade e compartilhamento
como formas de evolução, pessoal, profissional, mas
sobretudo, humana!
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Minhas mãos
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A partir da minha curadoria, serão escolhidas
mensalmente de 4-8 pequenas empresas e
marcas que assinam e criam produtos sob
várias categorias, sendo todos naturais,
artesanais, veganos, sustentáveis e com
identidade inovadora.
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como faço a curadoria?
todas as marcas são filtradas de acordo com o seu propósito, exclusividade,
qualidade, função e estéticas presentes em um mesmo produto. E que todos
eles sejam desenvolvidos para criar experiências e boas sensações ao usuário.

produtos naturais e artesanais

100% vegano

responsabilidade social

identidade e originalidade
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Na caixa
Todos os meses serão montadas caixas com produtos
selecionados de diferentes segmentos, entre eles: cosméticos
naturais, bebidas artesanais, saboaria, blends e chás, velas
aromáticas e difusores, biojoias, houseware, cerâmicas
artesanais, homedecor, macramés e tapeçarias, lightdesign,
do it yourselfs, louças e mais.
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Benefícios 1/3
Conheça as razões para colaborar com o projeto e campanha:
Entre os benefícios da caixa assinada estão: uma
seleção e curadoria contínua sobre o melhor do
design feito a mão por artistas e empreendedores
brasileiros
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Benefícios 2/3
No plano de assinatura, você recebe produtos
exclusivos de acordo com o seu estilo, lifestyle,
necessidades e até mesmo o orçamento, pois
desenvolvo questionários para captar exatamente o
que você precisa para promover o seu bem estar!
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Benefícios 3/3

Você tem três tipos de opções de caixas que se
adaptam ao seu momento atual e recebe todos os
produtos de uma vez só. Para São Paulo, não há
cobrança de frete (:
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Temas e assinatura
Por aqui serão divulgados o tema do mês (sobre cuidar,
receber, servir, decorar, degustar, refletir, contemplar)
e o mix de produtos selecionados por mim. São 3 tipos
de caixas que atendem necessidades diferentes.
Você pode escolher a compra de uma única caixa ou
assinar para receber todos os meses temáticas
diferentes de produtos e criações artesanais. Veja
como funciona:
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Tipos de caixas
_instante: para momentos de contemplação, relaxamento
_ocasião: para situações especiais dentro das suas semanas
_todo dia: para cuidados e mimos diários ao seu corpo e mente.

São realizadas várias combinações entre esses 3 tipos de caixas
e você pode escolher o plano que mais te atende: a compra de
uma única caixa (mensal) ou assinatura trimestral, semestral ou
anual (conformo catálogo digital - em anexo)
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caixa do mês
Cuide
jun/2020

Cuide. De si, de quem você ama.
Em tempos delicados, você merece
desfrutar de bons aromas, de aguçar o
paladar, de cuidar do seu corpo e da sua
alma, de se presentear..
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conecte-se e espalhe essa ideia
Vamos de mãos dadas?

Email

redes sociais

contato@nathalydomiciano.com

@nathalydomiciano

Website

Telefone

www.nathalydomiciano.com

11 93330-5664

