Um serviço para você aprender a comprar de acordo com seu estilo e
suas necessidades!
Aprender a comprar, não significa sair gastando por impulso, mas sim
entender o custo-benefício de uma peça, caimento, entender a
etiqueta das roupas e se te traz conforto, fisico e emocional!
Listinha na mão, vou te levar em lojas que seleciono especialmente pra
você!! As peças já estarão separadas, tudo pronto pra sua
experiência!!

Você não sabe ao certo do que precisa? Acaba comprando roupa
sempre por impulso, sem nenhuma estratégia e no fim o que você
compra pouco conversa com aquilo que você já tem? Então talvez você
esteja precisando de um personal shopper!
Também é indicado para ocasiões em que precisa de um item específico
e está sem tempo para realizar a compra! Nesse caso, é possível
realizarmos o serviço para compras online também!

Primeiro teremos um encontro (online) para conversarmos sobre quais as suas
necessidades, ou seja, o que você está precisando no momento. Criamos juntas
uma lista dos itens que você precisa comprar. Pode ser a substituição de uma
peça-chave que você adora e já está com muito uso, algo diferente que você
queira e não sabe onde encontrar ou até mesmo para criar um "Armário
Cápsula"
Nesse encontro, peço para você me enviar fotos de corpo inteiro para buscar
lojas que atendam melhor sua silhueta!

A partir daqui, podemos tomar 3 caminhos distintos:

Dia de Compras:

Se a sua intenção é aprender a fazer compras mais certeiras e com intenção,
então separo o atendimento em 2 etapas (2 dias) em que iremos à lojas pré
selecionadas de acordo com seu perfil e vou te guiar no processo! O primeiro dia
será para roupas e sapatos e o segundo para complementos que você queira!
Vale dizer, que a ideia não é sair comprando tudo e mais um pouco. Pelo
contrário, te guio a comprar usando mais sua razão que emoção!
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Em ambos casos de atendimento remoto, marcamos um dia para eu te levar as
peças e acompanhar a prova. Nesse momento conversamos sobre caimento,
tecido, modelagem, cores e estampas.
É possível que todo processo seja online, e nesse caso, precisaremos de uma
nova "CALL" para que eu possa ver as peças em você e a gente conversar sobre
suas impressões

O "Dia de Compras", que fazemos em conjunto, é separado em 2 dias, com
2 horas de duração cada!
Para o serviço de Personal Shopper, são 2 encontros remotos, com intervalo de
no máximo 20 dias dependendo da sua demanda, quantidade de peças e tempo
de envio da loja caso a compra seja online.

Dia de Compras / Aprendendo a comprar

R$ 300,00
Personal Shopper (lojas físicas):

R$ 200,00
Personal Shopper (lojas físicas):

R$ 150,00

5 % de desconto para pagamento à vista
Valor parcelado em até 2 x

maitematheus.estiloproprio@gmail.com
(11) 99321-8208

Quer conhecer mais meu trabalho de Consultoria de Moda?
Acompanhe as novidades:
@maite_matheus

www.maitematheus.com

