
#LooksAE - montagem de Looks online 

1) Assim que fecharmos negócio vamos te enviar um questionário online e um exercício de 
imagens via pinterest.


2) Depois de terminar seu exercícios, agendaremos um papo online de cerca de 30 minutos 
para nos conhecermos melhor e tirarmos dúvidas sobre seus exercícios e passar 
instruções pra você fotografar algumas das suas peças de roupa e mandar pra gente.


3) Via de regra, pediremos fotos de:


• 2 peças únicas (vestidos, macacões ou macaquinhos);


• 7 partes de baixo;


• 14 partes de cima


• 3 terceiras-peças;


• Sapatos e acessórios (foto geral, pra gente escolher depois de quais peças vamos pedir pra 
você tirar fotos específicas);


• Peça “problema".


IMPORTANTE: Esse conjunto de peças pode ser alterado conforme demanda de cada cliente.




4) Em até 1 semana depois do envio das fotos, vamos te mandar um material em PDF, o 
#GuiaAE, com sugestões de cerca de 25 looks usando suas peças e agendaremos um segundo 
papo, para falarmos sobre esse material e tirarmos suas dúvidas. Esse papo deve durar cerca 
de 45 minutos e completa a entrega;


5) Após essa conversa, vamos te orientar a provar os looks sugeridos (e como tirar fotos deles 
no seu corpo) para, se necessário, sugerirmos ajustes de acabamento, tudo por WhatsApp.


IMPORTANTE: se novas dúvidas surgirem depois desse papo você pode ficar à vontade para 
nos chamar por e-mail para esclarecê-las.


Este é um serviço prestado pela #EquipeAE, composta por Rafaella Nunes e Elaine Quinderé, 
com o padrão Assinatura de Estilo de qualidade e funciona para qualquer pessoa que precise 
da nossa ajudar para encontrar looks novos dentro do seu guarda-roupas.


INVESTIMENTO:


5X R$ 200,00 (duzentos reais) no cartão de crédito ou R$ 900,00 (novecentos reais) à vista, por 
transferência bancária.


Para pagar por cartão, clique aqui.


Para pagar à vista, por transferência bancária, clique aqui.


DISPONIBILIDADE: Imediata.


Em caso de dúvidas, nos mande um e-mail para comercial@assinaturadeestilo.com.br

“Estilo é como 
assinatura, cada 
um tem a sua" 
- Assinatura de Estilo 

https://pag.ae/7WbTBF-er
https://www.assinaturadeestilo.com.br/dados-bancarios-ae
mailto:comercial@assinaturadeestilo.com.br

