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A Consultoria de Imagem

Esse processo é feito a quatro mãos, trabalhamos o Canvas da

sua imagem, como você se vê hoje, e como deseja se ver e ser

vista após esse trabalho.

Antes de emitirmos qualquer palavra geramos sensações no

outro em relação a nossa pessoa, e essa mesma sensação

temos quando nos olhamos todos os dias no espelho, ou seja, é

preciso ter um estímulo visual para nos sentirmos bem, com

autoestima elevada, poder pessoal, isso fará com que você seja

uma mulher mais confiante de si.

A Consultoria de Imagem propõe um olhar “novo” sobre si, e uma

nova forma de se comunicar.



Estilo

Será enviado um questionário onde coletarei

dados sobre suas preferencias, características,

estilo de vida e estilo pessoal;

Nesta mesma etapa serão criadas 3 pastas no

aplicativo Pinterest e você alimentará com

imagens de acordo com cada pasta: moda gosto;

moda não gosto; e lifestyle.

*Somente nós duas teremos acesso*

Durante sete dias até nosso próximo encontro

você enviará a foto do seu look do dia.



Coloração Pessoal

Em nosso primeiro encontro faremos o teste de cores,

nesse dia analisaremos suas maquiagens, ensinarei na

prática como combinar através do circulo cromático,

combinações análogas, tríades, complementares,

complementar dividido, mix de estampas, mix de texturas,

Nesse dia você entenderá como as cores combinam entre

si, como criar uma base para montar looks que

comuniquem através das cores.

Usaremos suas roupas e acessórios para praticar a

combinação de cores, e no final conversaremos um pouco

sobre o questionário que você respondeu.

Aplico a técnica de coloração pessoal pelo método Sazonal Expandido. Será identificada as características da sua pele, e quais são as melhores 

cores para realçar sua beleza. Assim chegamos na  sua estação - uma das 12 possibilidades que são derivadas das estações da natureza: 

verão, outono, inverno e primavera. 

“A chave para a harmonia da cor é a

luz interior que você tem, uma

qualidade de cor que é

exclusivamente sua”

Suzanne Caygill



Fase Investigatória

Após a coleta dos dados montarei sua

proposta de Identidade Visual, ela será

apresentada em nosso segundo encontro

onde iniciaremos o closet cleaning.

A Identidade visual trabalha a comunicação

não verbal, ou seja a mensagem que você

deseja passar através da sua imagem, qual

seu objetivo de vida no momento, o que te

representa, qual seu estilo, o que valoriza seu

corpo...essas questões que iremos abordar

em toda consultoria.



Tipo Físico

Antes de começarmos o closet clearning, vamos identificar as proporções do seu corpo, qual é seu peso visual,

ou seja, qual a parte que incomoda você em seu corpo e qual vamos valorizar. Objetivo aqui é que você entenda

suas proporções, independente do peso que você tenha hoje ou terá amanhã. Você vai descobrir como trazer o

equilíbrio para seu corpo, quais linhas usar, caimento, altura da calça, golas, acessórios. Dentro desse universo

enorme que é a moda, vamos juntas identificar o que valoriza você.



Revitalização de Closet

Em nosso terceiro encontro encerraremos o closet

clearning que começamos no encontro anterior.

Faremos uma lista de peças chaves que faltam em seu

armário para criar outras propostas de looks com as

peças que você já possui, respeitando seu estilo e

orçamento. Nessa lista iremos priorizar peças versáteis

que sirvam como base para várias produções, esses

itens podem ser bolsas, acessórios, lenços, sapatos ou

até mesmo maquiagem.

As peças serão categorizadas em três partes:

• Doação;

• Costura;

• Lavagem, tem sempre peças que não usamos que

podem estar com algumas manchas por não usar.



Personal Shopping

Em nosso quarto encontro farei um pré shopping, irei

na parte da manhã em algumas lojas que representem

você, em busca das peças que precisamos, deixarei

essas peças separadas, para otimizar nosso tempo

juntas.

Você encontrará comigo e faremos as provas, caso

algo não fique bacana iremos juntas na busca do que

falta.

Lembrando que toda essa busca é feita com base no

orçamento que você tem para investir.



Montagem de Looks

A ideia de todo nosso trabalho é tornar uma forma consciente de

consumir. É esse o resultado do autoconhecimento, comprar com

mais certeza e menos arrependimento, saber desapegar, e como

consequência levar uma vida mais leve, com a certeza que você

se sente representada pela pessoa que você vê em seu espelho.

Nesse último encontro colocaremos tudo em prática, montaremos

juntas looks que representarão quem você é, desde os

acessórios - make, roupas, sapatos, bolsas - e colocaremos tudo

para jogo. Nesse dia você se olhará no espelho e verá a

importância de sentir-se bem, bonita, feliz consigo mesma. O

autoconhecimento é libertador.



...informações

CONSULTORIA DE IMAGEM COMPLETA

Compõe todas as etapas da consultoria descrita nos slides anteriores;

VOCÊ RECEBERÁ

• sua paleta de cores física;

• um circulo cromático, para práticar as combinações;

• sua identidade visual com todas as informações que você recebeu em sua consultoria (prazo de 15 dias para entrega após o 

término dos atendimentos presenciais);

INVESTIMENTO

Pacote 15h. Investimento: 6x de R$ 715,00;  ou R$ 3.900,00 a.v

Esse processo é totalmente personalizado e único. É composto por cinco encontros, e durante todo esse período estarei a

disposição no whatsapp para atende-la e tirar suas dúvidas no momento em que surgirem.

Após 30 dias do trabalho concluído você terá direito à um call comigo por 1h para tirar dúvidas e batermos um papo gostoso de

como esta sendo sua nova fase de autoconhecimento diário.



Especialista em Consultoria de Imagem e Estilo

(Personal Stylist); Marketing Digital Pela ESIC Madri-

ES; Personal Colors pela Pantone Internacional

Institute; Palestrante e Instrutora Corporativa nas áreas

de Imagem Pessoal e Comunicação não Verbal, Dress

Code Empresarial e Estratégia Digital.

“Minha missão é ser instrumento de transformação das

mulheres através da imagem pessoal aliada ao

autoconhecimento.”



21 96975-6656

contato@jackehelud.com.br 

Jacke Helud

@jackehelud

Jacke Helud

www.jackehelud.com.br


