A consultoria de moda é um processo individualizado e personalizado, que
traduz em roupa o que você é e a vida que você leva!!

É pra você se tornar especialista em você e no seu estilo!!
Ela é dividida em 3 fases: Investigativa, Prática e Conclusiva!

Você não vai se transformar em uma fashionista, diferentona (a não ser que
queira)!! Nem tô aqui pra te ditar regras e "fazer" você se vestir de forma que
não te represente!!! Não é sobre transformação, é sobre te ajudar a expressar

seu estilo (que você já tem e é único) através das roupas!!

CONSULTORIA DE MODA REAL NÃO É PROGRAMA DE TV!!
É sim uma ferramenta de autoconhecimento e expressão! Moda comunica e
passar por um processo de consultoria completa, é sobre aprender a "falar" sem
precisar dizer uma só palavra!

1. Investigativa - para que eu possa te conhecer melhor e conhecer
também qual sua relação com as roupas! É nessa fase que farei sua
análise de coloração pessoal, para saber qual cartela de cores
harmoniza mais com sua beleza. Vou conhecer seu guarda-roupa,
conversamos sobre silhueta, tecidos, modelagens e vamos para a fase
seguinte, que é prática! Mas antes da gente ir para a fase prática, eu te
entrego o seu Mapa de Estilo (moodboard) que vai nos guiar durante toda
fase prática. Só damos continuidade depois que você entender e aprovar
a proposta.

2. Prática: Fase dividida em 3 etapas:Revitalização do guarda-roupa,
Dia de

compras ( que é mais uma visita guiada para você comprar

de forma assertiva) e Dia de looks para praticar tudo que você
aprendeu até aqui.

3. Conclusiva: Seu “dossiê”: um book que te entrego ao final, com todas as
informações e imagens do processo da Consultoria. Ele é bem completo, desde
a parte investigativa, passando pela prática, contendo todos os looks que
montamos, para você consultar sempre que quiser e precisar. Um panorama
geral sobre você, seu estilo e suas roupas!!

Planner de estilo - Você vai receber em pdf um planner para anotar seus looks.

O que deu certo, o que não deu. Um diário de estilo para você usar quando
quiser.
4 consultas "express" - No período de um mês após a entrega do dossiê, você

poderá fazer 4 consultas "online" para tirar a dúvida que quiser. Eu sei que as
dúvidas aparecem quando estamos sozinhas. Via e-mail, WhatsApp, vídeo
chamada (15'), o que for melhor.
Encontro extra – Depois de 6 meses da entrega do dossiê, podemos ter um

encontro. Nele você vai me contar como tem sido sua relação com suas roupas
após a consultoria. E se tiver questões, pensamos juntas em como resolver.

Todo processo de consultoria tem em média
3 meses de duração

R$ 1.200,00
Incluso Cartela de cor pocket + Círculo
Cromático e o Dossiê final impresso e em PDF

5 % de desconto para pagamento à vista
Valor parcelado em até 4 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

