
Você está prestes a adquirir um serviço exclusivo e
personalizado desenvolvido pela Yb Decora. Veja como

funcionam os tipos de consultorias e escolha o seu:

yb decora



CONSULTORIA DE INTERIORES/DECORAÇÃO: Seja para um projeto
residencial ou comercial, repagino seu ambiente de forma
descomplicada e sem grandes intervenções, utilizando o máximo do
acervo já disponível. Vou te conhecer, descobrir seus gostos e, com isso,
te ajudar a encontrar seu estilo e os revestimentos que melhor dialogam
com ele. 

Um bom layout é capaz de operar milagres, até mesmo nos espaços mais
enxutos. E, se a questão é dar privacidade aos ambientes, juntos
encontraremos a melhor maneira para dar a resposta visual que melhor
te atenda.



Diante de tantas referências incríveis que vemos todos os dias, é muito
fácil se encantar com muita coisa. Mas o que realmente te representa?
O que visualmente funciona pra você? Como juntar isso tudo com
harmonia? É nessa jornada que vou te ajudar.
Encontrarei produtos e marcas / empresas que se encaixam ao seu estilo,
sua filosofia e valores e, claro, ao seu budget. Assim, seu projeto se
torna coerente e viável. Te ajudo também a encontrar soluções capazes
de ressignificar seus móveis, a fim de melhor adequá-los aos espaços
que têm disponíveis ou também preservar uma peça que tenha história
em sua vida - e contribuir para o consumo consciente, sem desperdícios
ou gastos desnecessários.



O QUE VOCÊ RECEBE

O conteúdo a ser entregue contempla: referências e ideias com análise
técnica da profissional, sugestões e indicações de produtos que tenham
relação com a proposta e com o budget disponível (orçamento), além de
uma lista completa com quantidades, metragens, cores, acabamentos,
dimensões, valores e onde comprar cada um dos produtos dos segmentos
de mobiliário, revestimentos, decoração, iluminação, paisagismo, entre
outros.



CONSULTORIA DE CORES: Quer misturar cores e estampas, mas tem
receio de errar? Quer criar um ambiente neutro, mas sem monotonia?
Na Consultoria de Cores desenvolvo um estudo de paleta para seu
ambiente, ajudando inclusive na escolha de outros elementos
decorativos, como papel de parede, quadros e objetos a fim de
harmonizar a paleta como um todo - cores e texturas. Dentro do
material, encaminharei algumas dicas de como usar e combinar cores
nos espaços de acordo com o seu gosto e estilo,   bem como a lista de
lojas onde encontrá todos os itens necessários para as mudanças. Essa
modalidade de consultoria pode ser realizada de forma presencial ou
online.



CONSULTORIA DE CURA: sabe quando você olha para um ambiente e
não sabe por onde começar? As ideias não surgem, os móveis não se
encaixam, nada parece funcionar nele? É justamente aí que entra a
Consultoria de Cura, para te ajudar a entender seu espaço de uma
maneira mais ampla: suas funções, energias e propósitos. Todo essa
avaliação é realizada de forma presencial, para que eu possa
interpretar os espaços de organização e armazenamento, bem como a 
circulação de energia. Após essa vivência, apresentarei uma proposta
para ressignificar o ambiente a fim de adequá-lo às necessidades.



CONSULTORIA BOTÂNICA: Em tempos onde as casas se tornam
refúgios, a busca pelo contato com a natureza se faz muito mais
presente. Faz nascer a vontade por um jardim em diferentes locais de
nossas casas. Mas em quais locais? De qual jeito? Com quais espécies?
Na Consultoria de Botânica te ajudo a criar um jardim em diferentes
ambientes e te oriento na escolha das espécies mais apropriadas para
o espaço e tempo que têm disponíveis. Inclusive, fornecerei também
sugestões de vasos e demais itens paisagísticos para compor toda a
produção. Essa modalidade de consultoria pode ser realizada de forma
presencial ou online.



CENOGRAFIA DOMÉSTICA:  Já imaginou transformar sua casa num
cenário maravilhoso para receber amigos e familiares ou até para você
melhorar sua relação com um determinado espaço? Afinal, tornar o
cotidiano extraordinário muitas vezes só requer organizar móveis,
objetos e acessórios de um ambiente de um jeito diferente! Essa é a
proposta da Cenografia Doméstica onde, em 1 dia, numa visita
presencial, vou até sua casa para produzir um ambiente com os itens
que você já possui. E, caso sejam necessários novos itens para compor a
decoração, tenho parcerias com marcas locais, que permitem testar esses
itens sem compromisso e, caso exista interesse, a aquisição pode ser
feita. Para agilizar todo o processo, solicito que sejam enviadas
anteriormente fotos do ambiente, assim conheço seus gostos e seu
espaço, tornando todo o processo muito mais ágil.



Já sabe qual das consultorias de atende? Então entre em contato
através do número (71) 9189-8464 e agende o atendimento que mais se
encaixa nas suas necessidades. Vamos realizar esse sonho para o lar?
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