
decorayb
consultoria de decoração
projetos de interiores



olá!

Seja bem-vindo a apresentação de consultorias. 

A consultoria de interiores é um serviço utilizado para ambientes
internos que precisam de uma repaginada parcial ou total do
espaço. E na nossa consultoria você escolhe e combina itens
adicionais de acordo com o seu momento. Vamos conferir:
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Análise das imagens e planta baixa;

Envio de questionário sobre gostos, estilos e
preferências para o cliente, além da lista de
itens indispensáveis para a elaboração da
consultoria;

Apresentação com dicas, sugestões e
referências iniciais a partir da análise técnica
da profissional - introdução às soluções para
cada espaço;

briefing 
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Sugestões de dois layouts para cada
ambiente e disposição de mobiliário,
decoração, revestimentos e iluminação.

Desenvolvimento do mood board (é um
painel com imagens de referência, cartela de
cores e texturas que referenciam a
consultoria);

Apresentação com o memorial descritivo: são
sugeridos 2 produtos de cada segmento
juntamente com a quantidade, cor,
acabamento, loja e valor.

conceito e partido
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+ Você pode personalizar a sua

proposta com IMAGENS 3D
realistas que permitem uma
visualização completa do
ambiente com até 3 ângulos
diferentes e passíveis de 2
revisões parciais para
garantir a assertividade e
boa execução (:

E temos o serviço de
ACOMPANHAMENTO/GESTÃO
à distância onde nos
reunimos por vídeo no dia
de você ir às compras,
facilitando as escolhas.

adicionais +
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Caso você precise de um
detalhamento maior, também
poderá acrescentar o CADERNO DE
PLANTAS, onde desenvolvemos a
planta de piso, iluminação, gesso e
elétrica - é no caso onde precisa ser
feito uma reforma mais complexa.

 E, por último, temos também o
CADERNO DE DETALHAMENTO,
onde desenhamos as marcenarias e
móveis planejados.
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prazos
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etapa 1 e 2

3D

= 4 dias

plantas

detalham.



A proposta comercial é baseada na
metragem. Confira a seguir o valor de cada
etapa da consultoria e de seus adicionais

CONSULTORIA DE INTERIORES: R$ 40,00/m²

ADICIONAL 3D: R$ 35,00/m²

ADICIONAL CADERNO DE PLANTAS E
DETALHAMENTOS: R$ 25,00/m²

proposta
comercial
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Vamos
começar?

decorayb


