
CoÉ: Cores + Estilo
(serviços online)

1) Assim que fecharmos negócio vamos te enviar dois exercícios de imagens via
pinterest + um questionário online. A gente te explica com mais detalhes quando
chegar a hora.

2) Depois que você terminar seu exercícios, agendaremos um papo online de cerca
de 30 minutos para nos conhecermos melhor e tirarmos dúvidas sobre seus exercícios, para
alinharmos alguns pontos importantes pro seu Cores da Sua Vida e #GuiaAE. Esse será nosso
primeiro encontro.

IMPORTANTE: Se você tiver qualquer dificuldade em fazer as fotos a gente te orienta e
se acharmos que precisaremos de outras fotos pro resultado do trabalho, a gente
pede. Não se preocupe!

4) Com todas as informações que vamos ter coletado até o momento (exercícios e
conversa), vamos fazer o nosso trabalho de bastidores.
Vamos diagnosticar quais são as suas cores de harmonia (que são as cores que já
nasceram com você, que fazem parte da sua beleza), as suas cores de energia (cores
que se conectam com seu estilo pessoal e as mensagens que você quer transmitir) e
as suas cores de essência (que serão os acordes cromáticos que fazem sentido pra
você considerando todas as etapas anteriores.
Este trabalho leva cerca de 1 semana para ficar pronto.

5) Feito isso, agendaremos um segundo papo, para falarmos sobre esse material e
tirarmos suas dúvidas. Esse papo é mais longo, vai ter cerca de 60 minutos.
Vamos te apresentar o seu arco-íris e como ele funciona.

6) Com o Cores da Sua Vida apresentado, vamos partir para o seu #GuiaAE, que vamos
montar de acordo com tudo o
que já tivermos conversado até o momento. O Guia de Estilo é uma pasta no pinterest com
inspirações e vários insights sobre o seu estilo, a sua mensagem e sua imagem. Tudo vai
legendado com a descrição pra você ter autonomia a partir do último encontro.
Este trabalho leva mais 1 semana para ficar pronto e assim que o
enviarmos para você, marcamos o nosso terceiro e último papo.

7) Nesse terceiro encontro vamos te explicar sobre códigos do vestir, como manipulá-los para
atingir a mensagem e imagem que você deseja.

8) O CoÉ é um serviço feito em 3 encontros com intervalo de, pelo menos, 1 semana entre
eles.

IMPORTANTE: se novas dúvidas surgirem depois desse papo você pode ficar à



vontade para nos chamar por e-mail para esclarecê-las.

9) No final de todo o trabalho, você terá recebido:
PDF personalizado com todas as suas cores, divididas por pilar (harmonia, energia e
essência);
Versão pocket do documento mencionado acima, para você salvar no celular e levar
para onde quiser;

#GuiaAE, com cerca de 30 inspirações de estilo pra você ficar mais segura da mensagem que
quer comunicar.

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 queira trazer mais cores pra sua vida e entender melhor o seu próprio estilo.

INVESTIMENTO: 5X R$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais) no cartão de crédito ou
R$ 1.900,00 (mil seiscentos e novecentos) 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
atendimento@assinaturadeestilo.com.br

mailto:atendimento@assinaturadeestilo.com.br

