
S E R V I Ç O S  D E  C O N S U L T O R I A  D E  I M A G E M    

I N N . P A C T

MUDE A SUA IMAGEM 
MUDE A SUA VIDA

A ARTE DA CONSULTORIA DE IMAGEM

COMO POTENCIAR A SUA  IMAGEM

S E V E R I N A  G O M E S



O Total Make-Over combina vários 
serviços de Consultoria de Imagem, que lhe 
permite atingir os seus objectivos de uma 
forma integrada e personalizada.

O Total Make-Over integra 6 sessões, onde começamos

por identificar claramente os seus objectivos através de

um simples diagnóstico, e onde também vamos

identificar o seu biótipo, identificar o seu estilo pessoal,

os seus hábitos e estilo de vida, e proceder a uma

análise de cor. 

Posteriormente, iremos visitar o seu guarda-roupa,

CloseRestyling, para analisar as suas peças e

acessórios, filtrar as suas peças de roupa e ajudar na

arrumação das mesmas por grupos, de uma forma lógica

e organizada. Todas as peças que não sejam

favorecedoras, que estejam danificadas ou deformadas

e que não correspondam ao seu estilo serão excluídas. 

 É elaborada uma lista das peças essenciais em falta e

cria-se espaço no guarda-roupa para as receber. 

 Na terceira reunião, a de Personal Shopping, vamos às

compras. Vamos ajudar o cliente a fazer as escolhas

mais adequadas e favorecedoras, ao mesmo tempo que

poderá conhecer novas marcas, sempre adequadas ao

seu orçamento e estilo de vida.

T O T A L  M A K E - O V E R  



Na Consulta de Beleza, que será na 4a sessão, vamos 

fazer um estudo de visagismo, onde determinamos o 

corte de cabelo, e penteados mais adequados ao seu 

estilo e preferências. Nesta sessão, iremos também 

inevitavelmente ajudar a determinar várias formas de 

maquilhagem de acordo com o seu estilo de vida e 

diferentes ocasiões. 

Depois de termos definido todos estes componentes 

da sua imagem, voltamos ao seu guarda-roupa, para 

vermos de que forma iremos receber as suas peças de 

roupa e acessórios novos, como também integrá-los 

com as peças já existentes, e ainda ajudar a 

determinar vários coordenados com o novo look, para 

que seja mais fácil para si combinar as suas peças e 

acessórios. 

Por fim, na última reunião, entregamos o Book - físico 

e digital - com as sugestões personalizadas de imagem 

para as várias ocasiões, contemplando os 

coordenados, acessórios, maquilhagem, penteados 

possíveis e pormenores de etiqueta. 



Serviço personalizado e exclusivamente

desenhado à medida das suas necessidades •

Acompanhamento em todas as fases da

transformação da sua imagem • Maior confiança

na sua imagem; • Aumento da sua auto-estima; •

Valorização dos seus pontos fortes; • Sem

desperdício de tempo e de acordo com os seus

horários; • Serviço personalizado e de acordo

com as suas necessidades; • Acompanhamento

em todas as fases; • Apoio e esclarecimento

através de telefone ou e-mail. 

O Total Make-Over inclui: 

Style Coaching -Análise de Estilo; 

Estudo das Cores; 

Closet Restyling - 1a fase; 

Consulta Expert - Corte, cor e penteados +

Maquilhagem;

Personal Shopping; 

Consulta de Bra Fitting e Lingerie; 

Closet Restyling - 2a fase; 

VANTAGENS: 



• Book de Estilo Inn.Pact personalizado, com 

informação detalhada sobre: 

A. Coordenados 

B. Tecidos e acabamentos 

C. Acessórios 

D. Lingerie 

E. Sugestões de cortes de cabelo 

F. Dicas sobre vestuário para diversas ocasiões 

G. Tendências 

H. Dicas de moda Eco Inn.Pact – sugestões 

ecológicas para um estilo sustentável

I. Lista de compras 

J. Fotografias de conjuntos de roupa do cliente 

Valor: €300 

Nota: O Book de Estilo da Inn.Pact é entregue ao 

cliente até 15 dias após a última consulta. 



S T Y L E  
C O A C H I N G
Pack 2 



O Style Coaching vai permitir definir o seu estilo pessoal, de 

acordo com os seus gostos e preferências, o seu estilo de vida, a 

sua profissão e tempos livres. Em conjunto com um style coach

da Inn.Pact, definimos o tipo de roupa mais adequado para si e a 

seu favor de modo a realçar os seus atributos e a disfarçar zonas 

menos favoráveis. Com o Style Coaching terá uma imagem 

coerente, autêntica e apropriada, em qualquer situação.

 Vantagens: 

 Uma imagem personalizada com um estilo bem definido; 

 Identificação das peças de roupa e acessórios mais favoráveis 

 Valorização das proporções 

 Uma aparência mais profissional 

 Aumento da auto-estima • Serviço personalizado e 

exclusivamente desenhado à medida das suas necessidades; 

• Maior confiança na sua imagem; 

Aumento da sua auto-estima; 

 Uma aparência mais profissional; 

 Valorização dos seus pontos fortes; 

 Identificação das peças de roupa e acessórios mais favoráveis.  

STYLE 
COACHING 



O Style Coaching inclui: 

 Identificação das preferências, objectivos e

estilo de vida do cliente; 

 Análise de proporções e biótipo do cliente; 

 Consulta de Closet Restaling; 

 Consulta de Life-Coaching; 

 Book de Estilo Inn.Pact personalizado, com

informação detalhada sobre: 

A. As peças de roupa mais favorecedoras

B. Tecidos e acabamentos 

C. Acessórios 

D. Lingerie

E. Sugestões de cortes de cabelo 

F. Dicas sobre vestuário para diversas ocasiões 

G. Tendências

 Valor: 190€ 

Nota: O Book de Estilo da Inn.Pact é entregue ao

cliente até 15 dias após a última consulta. 

STYLE
COACHING 



A Análise de Cor é a chave para uma imagem coesa e

coordenada. Identificar a sua paleta cromática permitir-lhe-

á escolher cores que, além de funcionarem bem juntas, irão

favorecer o seu tom de pele. O estudo de cores é baseado

em princípios universais e usa a cor da sua pele, olhos e

cabelos para identificar qual a melhor paleta para

si. Vantagens: 

 Aumentar a sua auto-confiança 

 Combinar cores de forma harmoniosa 

 Evitar erros cromáticos 

 Organizar e coordenar o seu guarda-roupa 

 A Análise de Cor inclui:   
Identificação da paleta cromática 

 Demonstração das cores favorecedoras e daquelas que

deve evitar 

 Dicas de maquilhagem (para senhoras) e de acessórios 

 Entrega paleta cromática digital personalizada

 Valor: €30 

ANÁLISE DE 
COR 



No Closet Restyling iremos visitar o seu guarda-roupa

para analisar as suas peças e acessórios, filtrar as suas

peças de roupa e ajudar na arrumação das mesmas por

grupos, de uma forma lógica e organizada. Todas as

peças que não sejam favorecedoras, que estejam

danificadas ou deformadas e que não correspondam ao

seu estilo serão excluídas. É elaborada uma lista das

peças essenciais em falta e cria-se espaço no guarda-

roupa para as receber. Posteriormente, são elaborados

novos conjuntos. Assim, o guarda-roupa é rentabilizado,

o que evita compras desnecessárias. 

Vantagens:   
 Guarda-roupa mais funcional e equilibrado; 

 Escolhas diárias facilitadas; 

 Maior motivação para criar novos looks; 

O Closet Restyling inclui:  
 Análise de todas as peças e acessórios existentes; 

 Arrumação do guarda-roupa e dicas de manutenção; 

 Lista de peças de roupa e acessórios essenciais em

falta; 

Novas combinações com a roupa já existente; 

Valor: €60 /1h30 

CLOSET 
RESTYLING 



O Personal Shopping é um acompanhamento personalizado do

cliente, em lojas, sempre que este pretende adquirir peças de

roupa ou acessórios. Este conhecimento do mercado permite que

ajudem o cliente a fazer as escolhas mais adequadas e

favorecedoras, ao mesmo tempo que lhe dará a conhecer novas

marcas, sempre adequadas ao seu orçamento e estilo de vida. 

Vantagens: 

 Compras mais informadas e eficientes; 

 Escolhas baseadas em objectivos concretos; 

 Conselhos eficazes; • Aprender a investir nas peças certas; 

 Evitar gastos em peças desnecessárias e pouco favorecedoras; 

 Encontrar facilmente roupas para uma ocasião especial; 

 Menos stress durante as compras; 

O Personal Shopping inclui? 

 Sugestão de lojas adequadas ao estilo, objectivos e orçamento

do cliente 

 Acompanhamento personalizado nas compras ou, caso não

tenha tempo, o consultor pode fazer as compras por si.

 Aconselhamento de ajustes e proporções 

Valor: €60 por acompanhamento ou em regime de avença sob

consulta. 

PERSONAL 
SHOPPING 




