
DAYANE AGUIAR CONSULTORIA APRESENTA:

CONSULTORIA
DE IMAGEM 

COMPLETA



A

CONSULTORIA

COMPLETA  É

PARA  VOCÊ

QUE:

Vive no mundo competitivo do mercado

de trabalho, se divide em múltiplas

funções e quer mostrar todo o seu

potencial

Está passando por alguma transição, seja

emocional, física ou profissional e deseja

alinhar sua imagem com esse seu

momento

Está em constante desenvolvimento e

reconhece que precisa mergulhar nesta

jornada de descobrimento e domínio da

própria imagem



"Não importa o lugar de onde você vem. O que importa
é quem você é! E quem você é? Você sabe?!"
Coco Chanel



COM A CONSULTORIA

- Aprende sobre si e o que

fazer com toda essa

informação

- Faz as pazes com o armário

- Gasta menos dinheiro

- Descobre a melhor

estrutura e cor para o seu

cabelo

- Para de sofrer na hora de se

arrumar

- se REconhece

SEM A CONSULTORIA

- Não presta atenção na

própria imagem

- Nem sabe o que tem no

armário e parece não ter o

suficiente 

- Gasta mais dinheiro e sem

planejamento

- Escolhe o cabelo por

impulso, moda, sugestão de

alguém,...

- Não sabe o que vestir ou

está sempre igual



Precisa de uma

mãozinha para

entender o seu estilo e

estar incrível todo dia? 

Essa experiência é para você!



ETAPAS 

da consultoria de imagem

ANÁLISES

aprendemos tudo sobre você,

o que você tem e quais são os

seus desejos

PROPOSTA DE AÇÃO

te apresento uma proposta

baseada em tudo que aprendemos

sobre você 

AÇÃO

Colocamos nossa proposta em

ação, para alinhar a sua imagem

com tudo o que você é e deseja



O  QUE  FAREMOS:

3
PROPOSTA DE AÇÃO
Proposta de ação com base em tudo que foi

visto até aqui, para implementar sua imagem

atualizada, alinhada com tudo que

coletamos sobre você. 16 horas de trabalho

interno e 1 hora de atendimento

1
COLORAÇÃO PESSOAL
Descoberta das suas melhores cores , aula

sobre elas, teste nos seus acessórios e

maquiagem e exercício prático. Conversa

sobre seus desejos de imagem e sua rotina.

3 horas de atendimento.

4
IDA AO CABELEIREIRO
Acompanhamento ao cabeleireiro para

execução de nova estrutura e coloração.

até 6 horas de acompanhamento.

2
ANÁLISES
Análise de estilo, silhueta, visagismo, teste

de coloração de cabelo físico e emocional,

análise da íris. 3 horas de atendimento.



O  QUE  FAREMOS:

7
MONTAGEM DE LOOKS
Dia para treinar a criatividade e aprender

como montar looks a sua cara, com truques

de estilo e muito círculo cromático. 4 horas

de atendimento

5
TRIAGEM DE ROUPAS
Um olhar para cada peça do seu armário,

deixando tudo o que estiver servindo, em

bom estado e que faça sentido para você. 4

horas de atendimento

8
ENTREGA DO GUIA
Um café gostoso para receber o guia, com todas

as informações que coletamos, nosso passo-a-

passo e os looks que montamos. 1 hora de

atendimento

6
COMPRAS
Com uma lista em mãos, orçamento definido

e lembrando do que é necessário para o seu

armário e rotina, faremos compras

conscientes. 2 horas de pré compras e 4

horas de compras



5100

em até 12 vezes no cartão

de crétido ou boleto

INVESTIMENTO



Dayane Aguiar

sobre:

Sou Carioca, graduada em Design de Moda, com especialização em

Consultoria de Imagem pela Ecóle Superieure de relooking de

Paris, visagismo pelo método Persoona  e análise de cores pelo

Studio Immagine.

Meu trabalho é desenvolver uma consciência crítica de

autoimagem e estilo, ajudando você a descobrir e reforçar sua

própria personalidade através da imagem pessoal. Destacando o

que há de especial em você num processo que acontece de dentro

para fora!



Entre em contato

Site
dayaneaguiar.com

Whatsapp
(21)98040-7863

Instagram
@dayaneaguiarconsultoria


