
Oi, Roberta

segunda-feira, 30 de maio de 2022

Nosso local de trabalho tem grande impacto na 
produtividade e sucesso da empresa! Está preparado 
para conhecer o seu melhor investimento? 

CONSULTORIA EM  ARQUITETURA 
DE INTERIORES E DECORÇÃO
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studio de arquitetura e interiores

Conforme conversado, esta é a proposta referente à prestação de serviço de 
localizado em

como nós trabalhamos

consultório
São Paulo - SP

Vamos marcar uma reunião de briefing para conversarmos mais detalhadamente sobre o que busca melhorar em cada 
ambiente, como funciona sua rotina e quais são suas expectativas para os novos espaços. 

Estando alinhados, nós apresentaremos nossa intenção de projeto juntando os seus desejos com nossas sugestões de 
transformação. Em seguida, desenvolveremos seu imóvel virtual, aplicando cores, materiais e objetos que darão vida às 
nossas conversas. 

Aprovando esta etapa, você receberá uma planta mapa indicando onde aplicar cores e revestimentos, além de te mostrar 
onde os móveis devem ser posicionados, e uma lista de compras para que possa tornar o projeto realidade.   

Nosso principal objetivo é a concretização das suas necessidades, com itens que venham a valorizar 
a funcionalidade, o estilo e harmonizar cada ambiente como um todo. 

www.studioelaarq.com
projeto@elaarq.com

R. Pintassilgo, 429 - Cj 206
Cep : 04514-031

 telefone
+55 11 9 9173-3542
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o que você precisa nos fornecer

o que nós te entregaremos

Nós entregaremos o material necessário para que você possa executar seu(s) cantinho(s) com facilidade e clareza:

O conceito irá ditar e direcionar a "cara" que o projeto terá, te mostrando cores, materiais, posicionamento e formato dos 
móveis. 
A ilustração facilitará a visualização do projeto, deixando claras todas as proporções do projeto, e trará vida a ele. Você 
vai se imaginar passeando pelo(s) ambiente(s).
O mapa irá indicar onde cada material deve ser aplicado e posicionado.
A lista de compras será o seu guia para que encontre todos os itens considerados em projeto.

São materiais que irão nos auxiliar para a personalização do seu projeto.

- Planta dos ambientes com medidas
- Fotos e vídeos mostrando os locais de intervenção
- Caso exista, sua pasta de referências com imagens e itens de desejo também é muito bem vinda.
- Planta do local com o manual do proprietário indicando as infraestruturas elétricas e hidráulicas. 

Se você não conseguir coletar essas informações nos avise e te ajudaremos. 

www.studioelaarq.com
projeto@elaarq.com

R. Pintassilgo, 429 - Cj 206
Cep : 04514-031

 telefone
+55 11 9 9173-3542
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prazos de entrega

DISPONIBILIDADE DE INÍCIO: 13/06/2022

Ilustrações: Modelo 3D
Prazo de desenvolvimento: 10 dias

- vídeo ou imagens ilustrativas 
simulando o conceito aplicado no seu 
imóvel

UMA revisão

Ilustrações: Memorial Ilustrativo
Prazo de desenvolvimento: 5 dias

- Planta ilustrativa que funcionará 
como um mapa mostrando qual 
parede deve ser pintada, posição dos 
móveis e opções de cores e 
acabamentos. 

UMA revisão

- lista com informações completas (loja, 
tamanho, acabamento, quantidade) e 
preço separado por ambiente. 

Lista de Compras
Prazo de desenvolvimento: 5 dias

Conceito do Projeto
Prazo de desenvolvimento: 10 dias

- Reunião de Briefing online de 1 
hora
- Desenho da Planta sugerida

Revisões LIVRES

www.studioelaarq.com
projeto@elaarq.com

R. Pintassilgo, 429 - Cj 206
Cep : 04514-031

 telefone
+55 11 9 9173-3542
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www.studioelaarq.com
projeto@elaarq.com

R. Pintassilgo, 429 - Cj 206
Cep : 04514-031

 telefone
+55 11 9 9173-3542
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quais serão os investimentos no projeto

prazos de entrega

2.984,44R$           

Lista de Compras

Ilustrações

Conceito do Projeto 1.343,00R$                                

895,33R$                                   

746,11R$                                   

Prefere pagar de outra forma? Conta pra gente

60%

INÍCIO

R$ 1.790,66

40%

ENTREGA FINAL

R$ 1.193,77

www.studioelaarq.com
projeto@elaarq.com

R. Pintassilgo, 429 - Cj 206
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