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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



...revitalização de closet

O Closet Clearning é feito para mapear seu acervo

pessoal. Nele identificamos o que esta no seu

momento de vida, se as peças expressam a mensagem

que você deseja, como podemos utiliza-las e aproveita-

las. Nesta etapa fazemos a seleção do que vamos doar

ou vender (fica a seu critério), o que vai para a

costureira e o que fica para montar vários looks

facilitando seu dia a dia.



...montagem de looks

A ideia de todo nosso trabalho é praticar 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.

Nessa fase vamos montar seus looks, o objetivo é

maximizar a utilidade de cada peça. É interessante

notar que, muitas vezes, um acessório, uma terceira

peça, ou um simples ajuste em uma peça muda

completamente a imagem da roupa.



...investimento

COMBO CLOSET CLEARNING+LOOKS

Investimento R$ 1.740,00 a.v ou 6x de R$ 319,00.

Serão 6h de trabalho, sendo 3h o closet clearning, dependendo da quantidade de peças analisar 

somente a estação prioritária (verão ou inverno) para otimizar o tempo, as outras 3h serão destinadas 

para montagem de looks; Montaremos entorno de 10 looks.

VOCÊ RECEBERÁ

1 análise de tipo físico;

1 dossiê digital contendo as informações sobre seu tipo físico.



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


