
CONSULTORA DE IMAGEM 

ESPECIALISTA EM CORES



a consultoria de imagem

O autoconhecimento é um fator fundamental para expressarmos através da nossa imagem. 

A Consultoria de Imagem trabalha nossa comunicação não-verbal, cuida da nossa 

autoestima, confiança, segurança e assim conseguimos transmitir através da vestimenta e 

comportamento a mensagem necessária que nos facilite alcançar o que almejamos.

“...A individualização de cada um é o caminho. A pessoa que sabe se individualizar é quase uma 

revolucionária nos dias de hoje.”

Costanza Pascolato



...estilo

Em nosso primeiro encontro coletarei dados sobre

seu momento de vida atual e necessidades. Após

esse bate papo vamos mapear seu estilo através

de imagens (serão criadas 2 pastas no aplicativo

Pinterest e você alimentará com imagens de

acordo com cada pasta: moda gosto; moda não

gosto) e um questionário direcionado.

Essa etapa é indispensável para iniciarmos o

processo do closet Clearning.



...revitalização de closet 

Esse processo será dividido em duas etapas:

1- acessórios, bolsas, sapatos;

2- Roupas.

Em ambas as etapas você fará uma pré seleção

seguindo as categorias abaixo:

- Amo e uso;

- Amo e não uso;

- Não uso.

Vamos fazer uma triagem: peças para doação, e ou venda; peças para lavar, peças para ajuste na costureira.

Também iremos confirmar de acordo com seu dia a dia a necessidade de investir em algumas peças. Essa

lista será sugerida, não tem a necessidade de adquirir de imediato.



...investimento

Nosso processo será composto por 3 etapas:

1. Bate papo sobre seus objetivos e necessidades, coleta de dados, duração 40min;

2. Closet Clearning acessórios, duração 2h;

3. Closet Clearning roupas, duração 2h.

Investimento R$ 1.190,00 em até 2x sem juros, ou até 12x com juros (2,99% a.m cobrado pelo pagseguro);

Para pagamento a.v fica em R$ 1.071,00. 

***Caso você já tenha passado pela Consultoria de estilo online esse pacote sai à R$ 890,00 em até 2x; pois nós 

iremos aplicar somente as etapas 2 e 3.

Você receberá um dossiê sobre os estilos que você transita hoje.



Formada em Administração; Especialização 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, e Dress Code Empresarial.

"Meu objetivo é que todas as mulheres conheçam o 

poder do autoconhecimento, ele é uma poderosa 

ferramenta para levantar sua autoestima e poder 

pessoal”



21 96975-6656

contato@jackehelud.com.br 

Jacke Helud

@jackehelud

Jacke Helud

www.jackehelud.com.br


