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Informações Pessoais: 

Naturalidade: Brasiliense 

Nacionalidade: Brasileira 

Disponibilidade: Para viajar e morar em outra cidade 

Objetivo: 

Atuar no ramo de Design de Interiores, Moda, Gastronomia, Beleza, Festas, 

Mercado de Luxo e Arte colocando em pratica tudo que foi aprendido no 

decorrer dos meus cursos. Buscando sempre inovar com técnicas e ideias 

diferenciadas, porem sempre atenta as tendências da estação. 

Formação: 

Faculdade Jorge Amado 

Formada em 2011 no curso de DESIGN DE INTERIORES 

 

Certificados: 

 
Cursos de Arte 

 

Escola de arte Antigo Passado – Historia da arte 

Escola de arte Antigo Passado – Antiquarista 

Escola de arte Antigo Passado – Museologia 

Escola de Design La Maison – Pintura 

 

Cursos de Decoração 

 

Escola de Design La Maison – Arranjos de flores 

Escola de Design La Maison – Gemas 

Escola de Design La Maison – Decoração 

Escola de Design La Maison – Confecção de objetos de decoração 

Escola de Design La Maison – Paisagismo 

Escola de Design La Maison – Essências e Incensos 

Faculdade Jorge Amado – Desenhista  Projetista 

Faculdade Jorge Amado – Projetista de Moveis Residenciais 

Dezembro de 2010 

Interculte – Curso de sketshup 

Agosto de 2010 
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Cursos Diferenciados 

 

Escola de Design La Maison – Mercado de luxo 

Escola de Design La Maison – Etiqueta social 

Design – Marketing e produtividade no ramo de design 

 

Cursos de Moda 

 

Escola de Design La Maison – Moda 

 

Cursos no ramo Culinário 

 

Gastronomia de Luxo – Queijos/ Vinhos/ Canapés 

Gastronomia de Luxo – Pátissier 

Gastronomia de Luxo – Chocolatier 

Gastronomia de Luxo – Bebidas/ Drinks/ Cafés 

Gastronomia de Luxo – Gastronomia Internacional 

Gastronomia de Luxo – Ornamentação de pratos 

 

Cursos na área de estética e Beleza 

 
Curso Prime – Maquiagem 

Clube do Batom – Limpeza Facial 

Curso Prime – Cromoterapia 

Curso Prime – Reflexologia Podal 

Curso Prime – Aromaterapia 

Curso Prime – Introdução a Cosmetologia 

Curso Prime – Cabeleleiro  Básico 

Curso Prime – Manicure  

 

Cursos Internacionais: 

Escola "Fashion Design Frances" – Lyon - França 

Cursos "Mercado de luxo", "Moda e Design" e "Beleza"  

 

Escola “Cursos de verão de Bolonha, Mercado de Luxo” – Bolonha - Itália 

Cursos "Bens de luxo no mundo do design" e "Mercado fashion" 

 

Escola “Estilo Luxo” – Berna – Suíça 

Curso "Design, Estilo e Moda" 

 

Cursos Online sem certificado: 

Casa Claudia – Curso de Decoração / Ano 2009 

Casa Claudia – Curso de Decoração / Ano 2010 
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Informática: 

AutoCAD  My decor Corel Draw  Sketshup 

- Microsoft Office (Word, Power Point, Excel) 

Outras Informações: 

Elaboração de Projetos de Design de interiores e plantas técnicas: 
- Planta Baixa, Detalhamento, Planta de locação de pontos elétricos, 
  hidráulicos, sanitários, Planta de iluminação. 
Elaboração de mobiliários: Plantas técnicas e especificação de materiais. 
Elaboração de programas de TV – (MERCADO DE LUXO) 
Elaboração de revistas – (MERCADO DE LUXO) 
Consultoria para sites de decoração e mercado de luxo 
Vitrines, organização e consultoria  de lojas de decoração e moda 
Organização de exposições em galerias de arte 
Aulas de Historia da arte, Decoração, Moda, Culinária. 
Arranjista e Colorista de flores 
Decoração de Festas 
Consultoria de Moda 
- Especialista em óculos, tipos de sapatos e cortes de roupas, tipos de makes e  
  cabelos. 
Chef 
Pátissier e Chocolatier 
Criação de cosméticos, perfumes e produtos de beleza 
Carnavalesca 
Cenógrafa 
Figurinista 
Designer de carnaval 
Designer Tematica 

 

Áreas de atuação Moda 

Ateliês de costura 

- criação 

- produção 

- acabamento final. 

Análise e gerenciamento  

- projetos 

- negócios 

- equipe de criação /produção / vendas 

- fabricação industrial 

Produção visual e gráfica 

- desfiles 

- catálogos 
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- vitrines e lojas 

- estampas 

- etiquetas 

- embalagens 

Criação e desenvolvimento 

- novos produtos e marcas 

- conceitos 

- visão e pensamento crítico 

Pesquisa  

- de mercado (tendências / público-alvo) 

- tecnologia (tecidos / estamparias) 

- técnicas (treinamento / métodos de produção / sustentabilidade) 

- conhecimento (história da moda / cultura) 

- ensino 

Consultoria e assessoria 

- empresas em geral 

- imprensa e eventos culturais 

- personal stylist 

 

 

Áreas de atuação Decoração 

 Desenvolvimento de projetos de ambientação como autônomo ou em empresas do 

setor, nas áreas residenciais, institucionais, comerciais e ambientes de trabalho; 

 Desenvolvimento de projetos de paisagismo e jardinagem de pequenas áreas; 

 Decoração de eventos com plantas naturais ornamentais; 

 Desenvolvimento de projetos de móveis; 

 Desenvolvimento de projetos de luminotécnica; 

 Consultor de materiais de acabamentos em projetos arquitetônicos; 

 Desenvolvimento de cenografia e vitrines; 

 Reconhecimento de Antiguidades e Aspectos de Restauro; 

 Pesquisa e desenvolvimento de novos materiais e tecnologias; 

 Projeto de acessórios e acabamentos adequados aos ambientes; 

 Ensino técnico dentro dos conhecimentos do designer de interiores.  
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Áreas de atuação no ramo Culinário 

Chef de cozinha 

Planejar e preparar cardápios sofisticados de acordo com o tipo de cozinha que 
comanda, seja ela internacional, seja ela nacional. pode atuar em restaurantes 
comerciais, industriais, hospitalares, cantinas escolares, bares e bufês. 

Chef pâtissier 

Especializar-se em confeitaria e panificação, na preparação de pratos decorados doces e 
salgados. 

Personal chef 

Atuar como chef de cozinha em residências particulares, na preparação de cardápios e 
receitas. 

Consultoria 

Prestar assessoria técnica para a abertura de restaurantes ou para propor melhorias em 
estabelecimentos já abertos, que pode ser desde uma alteração no layout da casa até a 
mudança de cardápios e fornecedores. 

Desenvolvimento de Produtos 

Criar e preparar pratos usando alimentos fornecidos por determinada indústria. 

Gestão do negócio 

Administrar os funcionários para a organização dos pratos 

 

Cargos de competência: 

Faculdade – Moda e Mercado de Luxo – Graduação de Moda, Design de 

                           Interiores e Mercado de Luxo – Graduação de Design de  

                          Interiores ou Arquitetura, Gastronomia e Mercado de Luxo –  

                          Graduação de Gastronomia, Como fazer uma divulgação para o  

                           publico A – Graduação de Marketing,  Megaprojetos de Luxo –  

                           Graduação de Arquitetura, Mercado de Luxo 

Revistas e Sites  – Editora das matérias, Responsável pelo layout da revista,  

                                       Captação das matérias de campo (entrevistas, feiras, 

                                        hotéis, viagens...), Colunista. 

Programas TV – Roteirista, Autora das matérias que vão ao ar, Matérias de  
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                                     Campo, Apresentação. 

Lojas de decoração – Gerente, Projetista, Novas ideias/ produtividade (dicas 

                                              de decoração para clientes, ajuda na escolha por algo 

                                              que se harmonize...), Vitrinista. 

Lojas de Moda – Gerente, Personal Stylist, Novas ideias/ produtividade                    

                                   (dicas de moda para clientes, ajuda na escolha por algo 

                                   que se harmonize...), Vitrinista. 

Galerias e Museus – Gerente ou Sub Gerente, Organizadora  das exposições, 

                                            Guia da  exposição (explicação das pecas/ autor). 

Cursos- Dar aulas de: design/ decoração, historia da arte, antiquarismo,  

                Arranjos de flores , mercado de luxo, essências para ambientes,  

                confecção de objetos de decoração, historia do mobiliário e da  

                decoração, moda, personal style, culinária, organizar festas... 

Spas e Clinicas de estéticas – Medica Holística (Reflexologia podal, 

cromoterapia e aromaterapia), Limpeza facial, Tratamentos diferenciados 

(vinho, chocolate, leite..), tratamentos unhas e cabelos. 

Floriculturas – Arranjista, Especialistas em vasos e acessórios para 

                                  Ornamentação, Colorista (novas tonalidade), Combinação de 

                                   tons e essências. 

Construtoras e escritórios – Projetista, Cadista, Orçamentista. 

Palestrante - Design/ decoração, historia da arte, antiguidades,  Arranjos,  

                              mercado de luxo, essências para ambientes, confecção de  

                             objetos de decoração, historia do mobiliário e da decoração, 

                             Moda, personal style, tendências, culinária, festas... 

Joalheria/ Pedreira – Especialista  em Pedras  e lapidação, vendedora,  

                                                 gerente. 

Antiquários – Especialista em objetos antigos, vendas, gerente. 
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La Maison Galerie 

Empresa própria que atua no Mercado de Luxo nos setores de Moda, 

Decoração, Gastronomia, Festas e Beleza. 

Conheça nossos serviços: 

 

Site La Maison Galerie Interativo - Loja e Preços / Mundo LMG 
http://luxolmg.wix.com/lamaisongalerie#!home/mainPage  
Matérias do BLOG!/ Loja de produtos LMG!(Moda praia - Linha de esmaltes - Linha de 
acessórios - Bicicletas LMG)/ Resumo dos nossos Serviços!(Decoração - Moda - Gastronomia - 
Festas) 
 
Site La Maison Grifes - Propagandas e Looks 
http://luxolmg.wix.com/lamaisongrifes 
Looks com peças das maiores grifes do mundo! Dicas da Nossa personal stylist! Bazar de 
acessórios LMG! 
 
Site La Maison Galerie - Serviços e Galerias 
http://anandafraga.wix.com/lamaison#!linha-la-maison-galerie/cjey 
Descrição de cada serviço!(Decoração - Moda - Gastronomia - Festas - Consultoria Empresarial) 
 
Site La Maison Galerie For Man - Parte Masculina  
http://anandafraga.wix.com/lamaisonforman#!home/mainPage 
Loja de produtos LMG(Moda praia masculina - Gravatas)/ Decorações masculinas/ 
Gastronomia para Homens/ FERRARI NAS CORES LMG 
 
Site La Maison Galerie For Life - Estilo de Vida  
http://anandafraga.wix.com/lamaisonforlife#!home/mainPage  
(Serviço que ensina tudo sobre o mercado de luxo, a milionários) 
 
Blog LMG - Dicas e novidades diárias! Acessem e Comentem!  
http://bloglmg.xpg.uol.com.br/look-juliana.html  
Mundo feminino (Decoração - Moda - Gastrodesign - Festas - Transportes - Mercado de Luxo) 
 
Pinterest LMG – Galeria Virtual 
https://pinterest.com/luxolmg/ 
 
Fashion.me LMG  – Looks com peças de grandes Marcas 
http://fashion.me/la-galerie 

 
MyDeco LMG – Projetos 3D de interiores e paletas de inspiração 
http://mydeco.com/people/luxoLMG/summary/ 
 
Facebook LMG  
http://www.facebook.com/la.maison.142?ref=tn_tnmn 

 
Pagina do Facebook 
https://www.facebook.com/lamaisonlmg?ref=hl  
 

http://luxolmg.wix.com/lamaisongalerie#!home/mainPage
http://luxolmg.wix.com/lamaisongrifes
http://anandafraga.wix.com/lamaison#!linha-la-maison-galerie/cjey
http://anandafraga.wix.com/lamaisonforman#!home/mainPage
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fanandafraga.wix.com%2Flamaisonforlife%23%21home%2FmainPage&h=uAQFLK4N1&s=1
http://bloglmg.xpg.uol.com.br/look-juliana.html
https://pinterest.com/luxolmg/
http://fashion.me/la-galerie
http://mydeco.com/people/luxoLMG/summary/
http://www.facebook.com/la.maison.142?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/lamaisonlmg?ref=hl


Ananda Fraga Biasi / La Maison Galerie 
 

Cidade : Lauro de Freitas 
Celular : (71) 8209-0306/ (71) 9316-3190 
E-mail: anandafraga@hotmail.com 
 
 

Experiência Ananda Fraga Biasi/La Maison Galerie - LMG  

Revista Luxuria - 40 edições 

Projeto de Interiores – 4 Mansões 

                                            1 Pet Shop e Veterinário 

                                            1 Loja Infantil 

                                            1 Loja de Biquíni 

                                            4 Apartamentos 

                                            5 Salas Estar 

                                            1 Banheiro 

                                            1 Agencia de Viagens 

                                            1 Hotel 

                                            1 Hotel Acessível 

                                            1 Escritório 

Consultoria Decorativa – 41 Consultorias 

Consultoria Decorativa Online – 70 Consultorias 

Paisagismo – 8 Jardins 

                          5 Cascatas 

Programa de TV – 1 Programa 

Coleção de Moveis – 8 Coleções 

Minha casa, Minha cara – 31 Decorações 

Vitrines – 3 

Decorações Temáticas – 68 Decorações 

Decoração de Transportes – 24 Decorações 

Bicicletas Personalizadas - 5 

Moda – 9 coleções moda praia 

               3 coleções preta porte 
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               12 coleções de acessórios  

               2 coleções moda casual 

Cosméticos – 20 coleções de esmaltes e adesivos para unhas 

Personal Style – 15 clientes fixas 

                               70 look book – Grifes 

Consultoria Online Moda – 83 Consultorias 

Buffet – 34 festas 

Consultoria Online Gastronomia – 18 Consultorias 

Chef em Casa – 80 Cardápios  

Festas – 50 Decorações 

Consultoria Festas – 9 Consultorias 

Consultoria Online Festas – 6 Consultorias 

Minha festa, Meu estilo – 22 Festas 

Consultoria empresarial e Programação Audiovisual – 14 Consultorias 

Embalagens – 10 

Produtos Personalizados LMG (Presentes e Lembrancinha) - 80 

 

OBS: Conferir Book de trabalhos no site 

http://anandafraga.wix.com/lamaison#!linha-la-maison-galerie/cjey 

http://luxolmg.wix.com/lamaisongalerie#!home/mainPage  

 

Experiência: 

 
Práxis Galeria Internacional – Brasília 
- Guia de exposições 
- Entendedora de arte 
- Organização de exposições 
 

 
Cargo: Guia e Organizadora das 
exposições 
Período: 
Junho de 2008 
Dezembro 2008/ janeiro 2009 
Junho de 2009 
Dezembro 2009/ janeiro 2010 

 

http://anandafraga.wix.com/lamaison#!linha-la-maison-galerie/cjey
http://luxolmg.wix.com/lamaisongalerie#!home/mainPage
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Floricultura Arranjos 
-  Arranjos 
- Coloração de flores 
- Essência 
- Buques 
- Escolhas de Vasos 
 
- Acompanhamento de ornamentação 
de Vasos/ Arranjo 
 

 
Cargo: Gerente e Arranjista 
Período: 
Fevereiro 2010/ Maio de 2010 

 

 
Condomínio Ecológico 
Horto Mirante I 
- Elaboração de projeto paisagístico 
- Projeto de layout das casas 
- Auxilio na elaboração do projeto 
arquitetônico  
 

 
Cargo: Projetista 
Período: 
Junho de 2010/ Outubro de 2010 

 

 
Diego Bosca Paisagismo 
- Elaboração de projeto 
- Acompanhamento e execução de 
obra 

 

 
Cargo: Auxiliar de Projetos 
Período:  
Junho 2010/ outubro de 2010 

 
M. OFFICER 
- Organização das araras por escala  de 
cor  
- Organização de estoque 
- Vendas 
 

 
Cargo: Vendedora 
Período:  
Novembro 2010/ Janeiro de 2011 

 
Decore Online - UNIJORGE 
- Elaboração de Projetos 
 

 
Cargo: Projetista 
Período: 
Junho de 2011/ dezembro de 2011 

 
CTBA Construtora 
- Projeto arquitetônico 
- Projeto urbanístico 
- Projeto paisagístico 
-Projeto de layout 
 
 
 
 
 
 

 
Cargo: Cadista (Os projetos eram 
feitos seguindo a orientação dos 
profissionais de arquitetura e depois 
de prontos eram revisados por eles.) 
Projetista (Layout) 
Período: 
Outubro de 2011/ Dezembro de 2011 
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Elo Instaladora 
- Projeto hidráulico 
- Projeto elétrico/ iluminação 
- Projeto alimentação 
- Projeto de TV/ Dados 
- Projeto incêndio 
 

 
Cargo: Cadista (Os projetos eram 
feitos seguindo a orientação dos 
profissionais de engenharia e depois 
de prontos eram revisados por eles. O 
projeto de incêndio alem de conferido 
por engenheiros era mandado para o 
corpo de bombeiros) 
Período: 
Outubro de 2011/ Dezembro de 2011 

 
 
Biasi Construtora  e Loja  
(Empresa Miami) 
 
- Materiais de construção e objetos de 
decoração  
- Vendas 
- Representação 
 

 
Cargo: Representante comercial no 
Brasil 
 
Período:  
 
Fevereiro 2011/ Fevereiro 2012 

 

 
Loja CocoLocco 
(Moda Feminina) 
Multimarcas: 
- Opera Rock 
- Doc Dog 
- Pitanga 
- Carmelitas 
- Oxez 
- Presidium 
- Trafico Z 
 

 
Cargo: Dona, Vendedora e Vitrinista 
 
De 2004 a 2009 
 
Shopping Estrada do Coco 

 
Loja CocoBambu 
(Moda Feminina) 
Multimarcas: 
- Porta Avião 
- Colcci 
- M.Officer 
- Trafico Z 
- Coca Cola 
- Gang Rio 
 

 
Cargo: Dona, Vendedora e Vitrinista 
 
De 2004 a 2009 
 
Shopping Estrada do Coco 

 
Loja Gang Rock 
(Moda Feminina) 
 

 
Cargo: Dona, Vendedora e Vitrinista 
 
De 2008 a 2009 
 
Shopping Estrada do Coco 
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Salão de beleza Lolita 
(Feminino) 
- Italian color 
- Natalia Beauty 
- Chanel 
- Versace 
- Yves Saint Laurent 
- Lancôme 
- Prada 
- Tres Semmé 
- Anneethun 
- Kérastase 
 

 
Cargo: Dona 
 
De 2009 a 2011 
 

 
Cursos LMG - Brasília 
- Moda 
- Designe de Interiores 
- Gastronomia 
- Mercado de Luxo 
- Divulgação 
- Mega-projetos 
 

 
Cargo: Professora 
 
Junho/Agosto 
2010 – 2011  
 
Park Way 

 
Cursos LMG - Uberlândia 
- Moda 
- Designe de Interiores 
- Gastronomia 
- Mercado de Luxo 
- Divulgação 
- Mega-projetos 
 

 
Cargo: Professora 
 
Janeiro/Fevereiro 
 Novembro/ Dezembro 
2010 – 2011  
 
 

 
Cursos Online LMG 
- Moda 
- Designe de Interiores 
- Gastronomia 
- Mercado de Luxo 
- Divulgação 
- Historia da Arte 
- Historia do mobiliário 
- Projeto de moveis 
- Objetos de decoração 
- Curso de organização 
- Curso Básico de Autocad 
- Curso de Sketchup 
- Curso de como receber bem 
- Básico para organização de  festas 
 

 
Cargo: Professora 
 
2010 
2011 
2012 
2013 
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- Queijos e Vinhos 
- Doces 
- Básico de Culinária 
 
Os cursos podem ser direcionados 
para o assunto que o aluno desejar. 
Ex: Curso de moda – Moda Europeia  
 
 
Blog LMG 
-Moda 
- Decoração 
- Transportes 
- Beleza 
- Festas 
 

 
Cargo: Blogueira 
 
2012 
2013 
 

 
La Maison Galerie 
Empresa atuante no mercado de Luxo 
 

 
Cargo: Dona, Designer e Responsável 
por todas ar áreas da empresa 
2011 
2012 
2013 
 

 

Experiência Extra 

- Desfile para a Marca Cangas Brasil  Moda Praia (2006) 

- Desfile Estrada do Coco (2007) 

- Fotos para o editorial de Moda da revista Yachtbrasil (Dezembro de 2008)  

- Produção de um programa de TV de moda e decoração 

- Produção de uma revista de moda, decoração,  gastronomia,  festas e Beleza 

Pretensão Salarial: 

Valor  – Há combinar. 
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Serviços LA MAISON GALERIE/ LMG 

Obs: Cada projeto ou produto vendido pela LMG é totalmente exclusivo e 

é feito pensando em cada cliente. 

OBS: Cada seguimento da LMG é coordenado e realizado por mim 

(Ananda Fraga – Dona da empresa) 

 

Decoração  

Projeto de Designer de Interiores e Consultoria:   

- Residenciais 

- Transportes 

- Acessibilidade  

 

Minha Casa, Minha Cara 

"Minha casa, minha cara" é um projeto da La 

Maison que traduz o estilo da cliente para o 

projeto de design de interiores. 

O projeto analisa o estilo da cliente de se 

vestir e a partir  da roupa preferida da 

cliente o projeto é elaborado, analisando as 

cores, tecidos e o estilo da roupa e 

traduzindo isso para o design da casa. 

O "Minha casa, minha cara" também analisa 

objetos íntimos da cliente como porta 

retratos, fotos, objetos de decoração entre 

outros para compor o projeto e também 

para entender melhor o estila da cliente. 

Aproveite e tenha a sua casa a sua cara! 

 

Consultoria Decorativa 

Este serviço é oferecido pela La Maison Galerie ao cliente para dar dicas e sugestões de 

decoração, ou seja, o cliente nos contrata, como profissional, para ir até sua casa, ver o 

ambiente e dizer o que pode ser melhorado em questão de cores, tecidos, móveis, 

enfim, tudo o que pode ser parte de um projeto de interiores, porém neste caso não há 

projeto, não há documentação sobre a decoração e nenhum detalhamento técnico, 

apenas é realizada uma conversa mais informal com o cliente para dizer tudo o que 
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cabe ou não fazer na casa. Podem ser feitas visitas à lojas para sugestões de móveis e 

objetos decorativos. 

Nesse caso o cliente tem direito a consultoria, a dicas e não a um projeto detalhado. 

 

Consultoria Online 

A consultoria online da La Maison foi criada para os nossos clientes que querem 

reformar a casa ou apenas dar uma repaginada em determinados ambientes e não tem 

tempo para estar se encontrando com um profissional.  

Aqui na consultoria online você cliente Maison manda a planta se sua casa para nos e 

nos orçamos o preço da consultoria ou do projeto, dependendo do que você está 

solicitando.  

Dessa forma lhe enviaremos o valor e assim que fecharmos o contrato, lhe enviaremos 

algumas perguntas que são necessárias para a elaboração do seu projeto, como por 

exemplo: "Quais atividades realiza na sala?". 

E dessa maneira em poucos dias você estará recebendo seu projeto pronto, com todos 

as plantas técnicas, sugestão de moveis e materiais e maquetes virtuais ! 

A Consultoria Online funciona assim: 
1º você entra em contato conosco por e-mail ou telefone, assina o contrato e nos 

deposita o valor referente ao projeto. 

2º Depois você escolhe o ambiente a ser decorado ou manda a planta completa caso 

seja um casa ou um apartamento todo e preenche um questionário que vamos lhe 

enviar em três etapas com informações sobre o ambiente e sobre seu gosto pessoal; 

3º você pode nos mandar a planta profissional ou pedir para que nos lhe ensine a 

desenhar uma planta baixa para podermos começar o projeto. Também ajuda na hora 

de projetar se tiver fotos do local. Se o ambiente, casa ou apartamento ainda tiver na 

planta, ou seja construindo, não tem problema se tiver só a planta e não fotos. 

O prazo de entrega depende da quantidade de ambiente, nos lhe enviamos em PDF e 

em IMAGEM todas as plantas baixas, perspectivas e um caderno com explicações sobre 

o passo a passo para execução do projeto; 

Até uma semana depois da entrega do projeto você poderá entrar em contato para 

esclarecer algumas dúvidas; 

Esta incluído no serviço dicas de 

decoração online o orçamento, 

escolha de móveis ou materiais 

e lojas onde adquirir. 

Não está incluso indicação de 

mão de obra, nem a 

responsabilidade pela execução 

das reformas necessárias. 

 

 

 

Vitrines 
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Decorações temáticas 

A La Maison Galerie deixa suas comemorações mais 

do que especiais, inesquecíveis! 

Pra você que é cliente La Maison, nós decoramos sua 

casa, empresa ou espaço comercial de acordo com a 

data comemorativa, dando vida a suas 

comemorações e no caso de espaços comerciais 

aumentamos suas vendas, fazendo com que você 

comemore datas especiais juntamente com seus 

clientes. 

Alem de fazer os projetos de decoração das festas 

como: Natal, Ano Novo, Páscoa, São João, 

Halloween .. nos montamos tudo no local e ainda 

compramos todos os enfeites para que você não 

tenha preocupação nenhuma. 

Deixe-nos fazer parte de cada momento de sua vida! 
 

Cenógrafo 

Paisagismo 

- Jardins 

- Cascatas 

- Jardim Vertical 

 

 

 

Linha Home  

Projetos de Moveis Planejados 

- Reformas 

- Projetos exclusivos 

- Restauração 

Moveis de Acento 

- Reformas 

- Projetos exclusivos 
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- Restauração 

Moveis de apoio 

- Reformas 

- Projetos exclusivos 

- Restauração 

Cama 

Mesa 

- Toalhas de mesa 

- Jogos de pratos 

- Taças 

Banho 

Objetos de decoração 

Objetos de arte 

Complementos decorativos 

- Almofadas/ Cortinas/ Tapetes 

Eletrônicos e Eletrodomésticos (Personalização) 

- Restauração 

Aromas para casa 

 

Moda 

Consultoria de Moda – Personal Style 

Agora você pode ter seu personal style 

 

 Aqui você cliente Galerie pode encontrar um 

profissional gabaritado que ira te ajudar a 

melhorar o jeito de se apresentar, se vestir. 

Um profissional que com o agendamento de 

um horário analisar o seu dia a dia, tipo de 

pessoa que é e a que estilos fashion você 

pertence. Depois disso organizara seu armário 
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retirando o que não serve para você e ira com você em lojas e shoppings para mudar 

ser guarda roupa. Torne-se uma pessoa sofisticada, valorizando o que há de melhor no 

seu corpo e mostrando o seu estilo de uma maneira elegante. 
 

Essa consultoria é cobrada por hora. 

 

Consultoria Online - Moda  

A consultoria online de Moda da La Maison foi criada para os nossos clientes que 

querem sair de casa bem vestidos ou apenas dar uma repaginada no visual e não tem 

tempo para estar se encontrando com um profissional.  

Aqui na consultoria online você cliente Maison anda na moda, encontra seu estilo e 

ainda aprende como comprar, o que comprar e o que te valoriza, o preço da consultoria 

dependendo do que você está solicitando.  

Dessa forma lhe enviaremos o valor e assim que fecharmos o contrato, lhe enviaremos 

algumas perguntas que são necessárias para a elaboração da sua consultoria, como por 

exemplo: "Que tipo de roupa você usa mais? Quais locais costuma frequentar?". 

E dessa maneira em poucos dias você estará recebendo sua consultoria pronta, com 

todas as fotos de peças de roupas, acessórios e Looks que te valorizam e que vão estar 

de acordo com seu estilo e sua rotina, com sugestão de marcas e lojas! 

Looks para jovens, homens e mulheres, desde trajes para o dia a dia como para eventos 

sociais. 

A Consultoria Online de Moda funciona assim: 
1º você entra em contato conosco por e-mail ou telefone, assina o contrato e nos 

deposita o valor referente a consultoria. 

2º Depois você manda informações sobre os tipos de locais que frequenta e sobre seu 

gosto pessoal; 

3º você pode nos mandar fotos de peças de roupas suas e looks para dizermos se está 

ou não dentro do que se espera pra você, e ainda pode mandar uma foto do seu corpo, 

ou de alguém que tenha o corpo parecido ou mesmo uma boneca que se encaixe, para 

avaliarmos o que te valoriza. 

O prazo de entrega depende do que realmente foi pedido, nos lhe enviamos em PDF ou 

Imagem toda sua consultoria, toques e dicas. 

Até uma semana depois da entrega da consultoria você poderá entrar em contato para 

esclarecer algumas dúvidas; 

Esta incluído no serviço dicas de moda online, escolha de peças e acessórios, marcas e 

lojas onde adquirir. 

 

Estampas 

 

Estilista 

- Moda Praia 

- Moda Preta Porte 
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- Moda Festa  

- Moda Casual 

- Moda Intima  

- Acessórios  

Bolsas/ Sapatos/ Chapéus/ Óculos/ Luvas/ Meias/ 

Gravatas/ Capas de celular/  

Adereços para eletrônicos/ Capas para Notebooks, 

Câmeras/ Lenços/ Relógios 

- Bijuterias/ Joias/ Semi-Joias 

- Roupas exclusivas feita sobre encomenda, para a 

própria cliente. 

- Fantasias para Festa 

- Figurinista  

Carnaval 

Carnavalesca 

 definir junto ao grupo da escola de samba o tema do desfile 

 organizar a escolha do samba enredo por meio de votação 

 organizar as alas 

 escolher, junto com a divisão de arte e costura da escola, as alegorias e fantasias 

adequadas ao tema do desfile, e a ordem em que vão estar na avenida 

 projetar, junto com os especialistas, os carros alegóricos de acordo com o tema e a 

evolução do desfile, definindo, inclusive a ordem de entrada 

 ensaiar junto com a escola o samba enredo, a formação do desfile e se certificar de 

que a harmonia esteja perfeita 

 ensaiar o recuo da bateria, junto à divisão de música e o mestre da bateria 

 coordenar e organizar o desenvolvimento do desfile, para que a escola não exceda o 

tempo máximo na avenida 

 no dia do desfile manter a ordem e a organização 

 

Designer de carnaval 

Criar abadas, personalizar trios elétricos, fantasias de 

blocos e adereços 
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Beleza 

Linha exclusiva de esmaltes  

- Cores totalmente exclusiva 

Linha de adesivo de unhas 

Maquiagens 

Produtos de beleza 

Consultoria sobre cabelo, maquiagem, pele, unhas de acordo com cada tipo de pessoa 

Dicas de beleza 

Com frutas, leites, óleos, flores... 

Perfumes 

 

Buffet 

Encomendas 

Da mesma forma que trabalhamos no Buffet trabalhamos nas encomendas. 

Nossos produtos são sempre colocados em primeiro lugar. 

Levando produtos da La Maison você 

estará adquirindo produtos de 

qualidade, sempre com um gosto 

refinado, alimentos que farão sua festa 

inesquecível e com uma apresentação 

incrível. 

Para encomenda trabalhamos com: 

- Salgados (a partir de 100 unidades) 

- Doces (a partir de 100 unidades) 

- Tortas 

- Bolos 

- Cupcakes 

- Canapés 

- Saladas e Pratos quentes 

- Bem casados (a partir de 50 unidades) 

- Lembrancinhas comestíveis 

 

Consultoria Online – Gastronomia 

A consultoria online da La Maison foi criada para os nossos clientes que querem 

preparar uma refeição especial ou apenas dar uma repaginada no cardápio do dia a dia 
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e não tem tempo para estar se encontrando com um profissional ou mesmo fazendo 

um curso.  

Aqui na consultoria online você cliente Maison pode receber dicas de como combinar 

pratos e bebidas, dependendo da ocasião que você está solicitando.  

Dessa forma lhe enviaremos o valor e assim que fecharmos o contrato, lhe enviaremos 

algumas perguntas que são necessárias para a elaboração do sua 

consultoria gastronômica , como por exemplo: "Que tipo de alimento tem 

preferência?gosta de que tipos de bebidas?". 

E dessa maneira em poucos dias você estará recebendo um guia gastronômico de 

combinações pronto, feito especialmente para você de acordo com seus gostos de 

preferências ! 

A Consultoria Online funciona assim: 

1º você entra em contato conosco por e-mail ou telefone, assina o contrato e nos 

deposita o valor referente a consultoria. 

2º Depois você nos envia quais são seus gostos culinários e ate manda alguns nomes de 

pratos e nos diz pra que você precisa da nossa consultoria, por exemplo: se é 

pra ocasiões especiais ou é o pro dia adia.e sobre seu gosto pessoal; 

O prazo de entrega depende do tipo de consultoria que desejou,  nos lhe enviamos em 

PDF e em IMAGEM todo o guia gastronômico. 

Até uma semana depois da entrega do guia você poderá entrar em contato para 

esclarecer algumas dúvidas; 

Esta incluído no serviço dicas de combinações de pratos e bebidas, marcas de 

referencia, e dicas de como valorizar as combinações na hora de servir. 

 

Buffet 

O Buffet La Maison trabalha sempre para lhe entregar o melhor da culinária, sempre 

trazendo novidades quando o assunto é o 

ramo alimentício. 

Hoje os pratos devem ser comidos com o olhar 

e degustados com  paladar, e é por esse motivo 

que alem de pratos deliciosos nos preocupamos 

muito com a apresentação. 

A La Maison trabalha de 3 (três) formas. 

A PRIMEIRA forma de trabalho da La Maison é 

o BUFFET. O Buffet La Maison trabalha com: 

- Canapés 

- Entradas 

- Pratos principais 

- Sobremesa 

- Doces, Cupcakes e Salgados 

- Cardápio de vinhos, champanhe e outras 

bebidas 

- Cardápio de cafés, capuccinos e chocolates 

quentes 

- Pão metro e Tabuas de pães e frios 

- Sanduiches e crepes 
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- Tortas e bolos 

- Sushis, Sashimis, Temakis e Kibe Cru 

- Mesa de frios e pães 

Tudo no Buffet é servido com bastante cuidado e sempre nos preocupamos com a 

qualidade dos nossos serviços. Unindo um pouco de cada gastronomia internacional 

com técnicas tipicamente brasileiras nós da La Maison nos orgulhamos de dizer que 

somos SIM, um Buffet DIFERENCIADO! 
 

Chef em Casa  

O projeto La Maison, "Chef em casa" foi feito pensando nos nossos clientes que adoram 

cozinhar e muitas vezes acabam tendo que receber visitas sem nenhum aviso! 

Com o Chef em Casa apenas com um telefonema ou um e-mail passando o numero de 

pessoas que vai receber, o tipo de comida que deseja servir, seja: carne, frutos do mar, 

entre outros e o tipo de recepção, seja ela mais formal ou mais  

descontraída, nos orçamos um cardápio para você com: 

- Bebidas 

- Canapés 

- Salgados e Doces 

- Entrada 

- Prato principal 

- Sobremesa 

- Saída 

Que consta as receitas e ainda as fotos dos pratos para saber como organiza-los de 

maneira elegante. 

E ainda recebe dicas de como organizar as mesas!  

E assim em poucas horas você recebe em casa o cardápio pronto em PDF ou em 

imagens 

Tudo bem sofisticado e simples de preparar, para voce receber como ninguém! 

Alem dos cardápios para recepções formais, 

disponibilizamos cardápios diferenciados e descontraídos como o "Cardápio Churrasco", 

para os finais e semana. 

 

Gastrodesign 

- Comidas que se comem com os olhos 
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Kit Pronto 

Um quite que vem com uma receita e todos os ingredientes pra prepara-la. 

Guia Gastronômico Medicinal  

Um guia preparado especialmente para cada tipo de cliente para melhorar o humor, 

evitar o estresse, servir de calmante.. o guia é criado de acordo com o que o cliente 

precisa. 

Kits de flores comestíveis 

No guia vai também para que cada uma servi e como usa-las. 

 

 

Festas 

Decoração/ Projeto de Festas 

Chá de bebe 

Data 

Local 

Escolha tema do chá 

Escolha do enxoval de bebe 

Ajuda na escolha da pulseirinha de ouro do bebe  ou brinquinho 

Decoração da festa 

Lista de presentes para o bebe 

Buffet 

Projeto design de interiores do apartamento para adaptação para os bebes 

Projeto do quarto do bebe 

Organização do enxoval do bebe 

Álbum 

Lembrancinhas do chá de bebe 
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Casamentos 

Data e Local 

Escolha tema do casamento 

Escolha do vestido de noiva e do smoking do noivo 

Buque 

Escolha roupa dos pradinhos, damas e pajens 

Ajuda na escolha das joias usadas e das alianças 

Escolha do salão de beleza e spa 

Escolha da maquiagem, cabelo e unha 

Decoração da festa 

Lista de presentes para os noivos de casamento e da casa nova 

Buffet 

Lembrancinhas de casamento 

Curso sobre arrumação da casa e como ser um bom anfitrião 

Escolha quarto de núpcias 

Escolha do local lua de mel 

Agendamento com agencia de turismo 

Projeto design de interiores do apartamento/ casa dos noivos 

Organização da mudança dos noivos para a casa nova 

Álbum 

Entrega de uma prova do buffet de casamento na casa dos noivos na volta da lua de 

mel 

 

Minha Festa, Meu Estilo 

O projeto "Minha festa, meu estilo" tem 

como objetivo criar uma festa que traduza o 

estilo dos donos da festa em todos os 

detalhes.  
 

Principalmente em festa como casamentos 

e chás de bebes, que são momentos muito 

marcantes na vida de qualquer um, uma 

festa que traduz o estilo do cliente é de 

suma importância, já que são momentos 

que ficarão marcados para sempre. 
 

Portanto nada melhor do que algo que 

tenha a sua cara e o seu estilo. 
 

Veja as imagens que ficam passando no 

slide ao lado e conheça melhor nosso 

trabalho. 
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Consultoria Online - Festas  

A consultoria online da La Maison foi criada para os nossos clientes que querem 

preparar uma festa ou apenas dar uma pequena reunião e não tem tempo para estar se 

encontrando ou contratar com um profissional.  

Aqui na consultoria online você cliente Maison pode receber dicas de como combinar 

cores,escolher moveis, formular arranjos, e mesmo como escolher e colocar em pratica 

o tema.  

Dessa forma lhe enviaremos o valor e assim que fecharmos o contrato, lhe enviaremos 

algumas perguntas que são necessárias para a elaboração do sua consultoria de festas, 

como por exemplo: "Que tipo de festa vai ser? Já escolheu o tema?". 

E dessa maneira em poucos dias você estará recebendo um guia pronto, feito 

especialmente para você de acordo com seus gostos de preferências ! 

A Consultoria Online funciona assim: 
1º você entra em contato conosco por e-mail ou telefone, assina o contrato e nos 

deposita o valor referente a consultoria. 

2º Depois você nos envia quais são seus gosto e ate manda alguns exemplos e nos diz 

pra que você precisa da nossa consultoria, por exemplo: se é pra ocasiões especiais ou é 

o pro dia a dia e sobre seu gosto pessoal; 

O prazo de entrega depende do tipo de consultoria que desejou,  nos lhe enviamos em 

PDF e em IMAGEM todo o guia. 

Até uma semana depois da entrega do guia você poderá entrar em contato para 

esclarecer algumas dúvidas; 

Esta incluído no serviço dicas de como combinar cores,escolher moveis, formular 

arranjos, e mesmo como escolher e colocar em pratica o tema.  

 

 

Transportes 

(Personalização) 

Decoração 

- Carros  

- Trailers 

- Iates/ Cruzeiros/ Veleiros 

- Aviões 

- Limusines 

- Jet Ski/ Lancha 

Plotagem 

- Transportes de Luxo 
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- Bicicletas 

Reformas 

 

Loja LMG 

Cestas de Banho 

Vasos e Arranjos 

Conjunto de Velas 

Jogos de Sabonetes 

Caixas de Bombons 

 

Mundo Pet 

Acessórios para todos os tipos de animais de estimação 

Casinhas 

Coleiras 

Caminhas 

Travessa de comida 

Kits de brinquedos 

Roupinhas 

 

Organização de Aquários 

 

 

LMG For Man 

Linha de gravatas, Lenços e Relógios  

Linha de sungas 
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Essências de flores e plantas para chás e cachimbos  

Café, Cravo, Chocolate, Canela, Hortelã, Damasco, Baunilha, Chocolate Alpino, Cacau, 

Cappuccino, Chocolate Branco, Damasco, .. 

Maça, Pêssego, Frutas Vermelhas, Morango, Melancia, Pera, Uva Passa, Uva,  

Frutas cítricas, Frutas secas, Laranja, Cereja, Melão, ... 

Jasmim, Flores cítricas, Rosas, Tulipas, Flor de maracujá, Tulipa, Flor de laranjeira, 

Videira, Macela, Alfazema, Camomila, Calêndula, Sibipiruna, Melissa, Passiflora, 

Valeriana, ... 

Acessórios esportivos 

(Personalização) 

Prancha 

Skate 

Bicicleta 

Banana Boat 

Canoa + Remo 

Snowboarding 

Ski 

Scooter móvel neve 

Luvas/ Óculos/ Equipamento de segurança/ Roupas esportivas para todos os esportes 

Bolas 

Futebol/ Basquete/ Futebol americano/ Vôlei 

Raquetes de tênis + Bolas 

Raquetes de frescobol + Bolas 

Raquetes de ping-pong + Bolas 

Tabuleiro de Dama/ Xadrez 

Gamão 

Tabuleiro de pedras 

Almofadinhas 
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Linha Fitness 

Patins 

Roupa para patinação artística 

Acessórios e Roupa para Hipismo  

Cartas/ Pôquer 

Consultoria Empresarial 

A consultoria empresarial da La Maison Galerie foi criada para ajudar os 

empresários e autônomos a aumentar seus lucros e divulgarem seus serviços de maneira 

clara e de forma a ficar conhecida pelo seu publico alvo. 

 

Nossa consultoria comercial trata dos seguintes itens: 

 

- Ajuda para escolha do nome e criação da logo 

 

- Dicas do projeto arquitetônico e de decoração  
A primeira etapa da consultoria online é o projeto. Nessa etapa cuidamos para que tudo 

no seu empreendimento, exemplo: loja, esteja de acordo com o estilo dos produtos a 

serem comercializados. 

Nessa etapa nosso cliente recebe todo  projeto de interiores, e dicas para o projeto 

arquitetônico combinando tudo com muito bom gosto e estilo. Assim entregamos 

plantas técnicas, layout e maquetes virtuais, assim como especificações de moveis e 

materiais. 

 

- Acessória de imprensa 
Cobertura de eventos e festas, divulgação de festas. 

A cobertura dos eventos ficam expostas nos sites. 
 

- Embalagens 

 

- Toda a parte audiovisual (folders, panfletos, 

cartões, cardápios  outdoor, apresentações, 

books, catálogos, propagandas, livros de apresentação, 

sites, mídias de divulgação) 

Embalagens, Cardápios e Apresentações 

Nessa etapa nossa equipe projeta todas as Embalagens, 

em caso de serem lojas, Cardápios nos caso de 

restaurantes e Apresentações no caso de 

empresas, imobiliárias ..., como folders de 

empreendimentos comerciais. 

 

- Organização funcional, estética e pratica do 

estabelecimento (loja, empresa, restaurante...) 

Nessa etapa nossa equipe ajuda nossos clientes a como 

organizar os produtos na loja, os utensílios no restaurante 
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e os arquivos nas empresas... 

Assim nossos clientes não precisam se preocupar com a parte pratica, funcional 

e estética do empreendimento. 

 

 

- Lançamento da Empresa 

Nessa etapa a La Maison disponibiliza o buffet, uma organizadora de eventos 

e alguém que vai ajudar o nosso cliente a tornar o evento de lançamento vendável e 

lucrativo. 

 

- Consultoria para ajudar a atender o publico alvo. 

 

- Dicas de promoções e lançamentos para melhorar os ganhos no mercado. 

 

- Consultoria para lojas de roupas 

Criação de Looks com as peças das novas coleções da loja 

- Organização de desfiles e Apresentações de novas coleções 

- Divulgação na LMG 

Loja de Roupas 

• Um personal style que ira organizar quantos Looks ele achar necessário para a 

divulgação  da marca ou loja online.  

• Divulgar os Looks ,a Marca e a Loja no Facebook, Pinterest, Fashion.me, Bloglmg, 

sites da Maison, Revista Online e Malas diretas com a propaganda par os nossos 

clientes por e-mail.  

• Linkar o site da marca ou da loja a propaganda.  

• Colocar contatos e endereço em cada Look e propaganda  

Loja de Decoração 

• Um personal style que ira organizar quantos  ambientes e paletas ele 

achar necessário para a divulgação  da marca ou loja online.  

• Divulgar os Ambientes  e paletas, a Marca e a Loja no Facebook, Pinterest, My 

Decor, Bloglmg, sites da Maison, Revista Online e Malas diretas com a 

propaganda par os nossos clientes por e-mail.  

• Linkar o site da marca ou da loja a propaganda.  

• Colocar contatos e endereço em cada Look e propaganda  

Loja Cosméticos 

• Um personal style que ira organizar quantos makes, cabelos unhas, que ele 

achar necessário para a divulgação  da marca ou loja online.  
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• Divulgar as Produções da Marca e a Loja no Facebook, Pinterest, Fashion.me, 

Bloglmg, sites da Maison, Revista Online e Malas diretas com a propaganda par 

os nossos clientes por e-mail.  

• Linkar o site da marca ou da loja a propaganda.  

• Colocar contatos e endereço em cada Produção e propaganda  

Personal Life 

 

Você dentro da alta sociedade! 

O projeto "Personal For Life" da La Maison Galerie é um projeto voltado para o publico 

AA. 

Aqui você cliente La Maison que frequenta a alta sociedade pode contar com um 

profissional que estará a seu lado para lhe garantir o máximo de aproveitamento desse 

mundo fascinante que é o "Mercado de Luxo". 

Com os nossos profissionais você viaja por todos os setores do mercado de luxo com 

requinte, bom gosto e educação. 

O projeto "Personal For Life" funciona da seguinte maneira: 

Nosso cliente nos procura e observando as necessidades dele, montamos um curso, 

decidimos a duração e o preço, depois do valor acertado começamos o curso. 

Aqui nos passamos pelos seguintes setores: 

- Decoração 

(Nesse setor, você aprende como fazer pequenas reformas com bom gosto e 

funcionalidade mudando a cara dos seus ambientes, aprende também a como organizar 

um casa, armários  cama, dicas de marcas e lojas para consumo. Aprende como escolher 

um profissional de designer de interiores, paisagismo, arquiteto)  

- Gastronomia 
(Nesse setor, o nosso personal vai lhe ensinar receitas rápidas para não fazer feio na 

hora de receber, também vai lhe ensinar como organizar os pratos, o cardápio da noite 

combinando os alimentos e como escolher a bebida certa para cada tipo de comida, 

alem de lhe proporcionar a degustação de pratos clássicos da culinária internacional nos 

melhores restaurantes) 
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- Festas 
(Aqui você aprende como ser um bom anfitrião e também recebe um rápido curso de 

como organizar festas e coquetéis) 

- Moda 

(Nesse setor os nossos clientes contam com um profissional que lhe dará consultoria de 

moda e lhe ensinara qual é seu estilo, como se arrumar e como combinar e o que lhe 

valoriza, joias, dicas de marcas e lojas para ricaços). 

- Lazer 

(Nesse setor nosso profissional mostra ao nosso cliente os locais mais desejados e 

cobiçados do mundo dos milionários  hotéis, festas, restaurantes, cidades, desfiles, 

boates, esportes,... alem de passeios de lanchas, cruzeiros, mergulhos, viagens de jatinho 

particular, helicóptero, entre outros) 

- Imobiliário 
(Aqui nossos profissionais lhe dão dicas dos bairros nobres, procura junto ao cliente 

uma casa, apartamento que atenda a suas necessidades e também esteja dentro dos 

locais indicados para uma moradia de um milionário. Sejam eles bairros nobres, ilhas, 

iates, condomínios fechados, prédios,.) 

- Transportes 

(Nossos profissionais lhe dão dicas dos lançamentos nos setores automotivos, de 

embarcações, aéreos, auxilia na melhor compra do seu veiculo, embarcação ou jatinho, 

incentiva o nossos clientes em utilizar transportes verdes para pequenas distancias 

como: bicicletas, segway, cinquentinhas e carros ecológicos, indicação das melhores 

marcas) 

- Educação 

(curso de etiqueta social) 

- Viagens 

(Locais mais procurados, costumes e hábitos  como arrumar a mala, guias, agencias de 

viagens, pontos turísticos) 

- Mundo de Luxo 
(cursos de historia da arte, mobiliário, arquitetura, gastronomia, frequentar: operas, 

concertos, teatros, musicais, ballet, museus, galerias,..) 

- Esportes 

(Aqui nossos profissionais lhe ensinam tudo que você precisa saber sobre os esportes 

dos milionários  e alguns você aprende praticando. Golf, esgrima, hipismo, vólei, 

mergulho, xadrez, dama, canastra, polo, mergulho, ciclismo, formula 1, mahjong, 

gamão, squash, tiro ao disco,..) 

 

Personal Maison 
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São serviços prestados por uma Personal Maison a uma loja de Grife 

- Serviços referentes a LOJA 

Vitrinista – Montagem dos looks dos manequins e composição visual da vitrine. 

Organização da Loja – Organizar todos os mostruários e expositores da loja, alem de 

organizar por cores, cortes, tecidos cada tipo de peça nas araras. 

Vitrine Online e Publicidade – Organizar quantos Looks A PERSONAL MAISON 

achar necessário para a divulgação da marca ou loja, Divulgar os Looks ,a Marca e a 

Loja no Facebook, Pinterest, Fashion.me, Bloglmg, sites da Maison, Revista Online e 

Malas diretas com a propaganda da loja para os nossos clientes por e-mail, Linkar o site 

da marca ou da loja a propaganda, Colocar contatos e endereço em cada Look e 

propaganda. 

Personal Stylist – organizar looks para divulgar a loja nas mídias eletrônicas e deixar 

looks prontos para os clientes, Alem de ensinar combinações possíveis das peças para as 

vendedoras venderem looks prontos para as clientes.  

Linha exclusiva de roupas – Linha exclusiva de roupas feita por uma estilista, depois de 

analisar o estilo da marca e da loja, peças exclusivas são criadas para a loja. Apenas 

uma peça de cada, o que dá exclusividade a loja, isso faz com que o publico AA seja 

atraído, já que a exclusividade é algo exclusivo dos milionários. 

Linha exclusiva de acessórios – Linha exclusiva de acessórios feita por uma estilista, 

depois de analisar o estilo da marca e da loja, peças exclusivas são criadas para a loja. 

Apenas uma peça de cada. Sapatos, Chapéus, Lenços, Bolsas, Óculos, Capas para 

celular, Bijuterias, Semi Joias e Joias. 

Linha exclusiva Home – Linha exclusiva home feita por uma projetista, depois de 

analisar o estilo da marca e da loja, peças exclusivas são criadas para a loja. Apenas 

uma peça de cada. Moveis e Objetos de Decoração, alem de Cama, Mesa e Banho. 

Linha exclusiva de cosméticos e perfumes – Linha exclusiva de cosméticos e perfumes 

feita por uma especialista, depois de analisar o estilo da marca e da loja, cosméticos e 

perfumes exclusivos são criadas para a loja. Esmaltes, Perfumes e Produtos de Beleza 

Embalagens – Embalagens criadas exclusivamente para a loja obedecendo ao estilo da 

loja ou marca. Sacolas, caixas, bolsas, cilindros. 

Consultora Gastronômica – Disponibilização de bebidas e canapés, salgados e doces 

combinados aos clientes como forma de quebrar o gelo e deixar os clientes a vontade na 

loja, alem de ser uma forma de ganhar tempo dentro da loja para concluir a venda. 

Presentes – Criação de presentes exclusivos com a cara da pessoa presenteada, feitos 

sobencomenda por nossas clientes, porem levando em conta a cara da loja. Caixas de 

chocolate, Cestas de Banho, Arranjos de flores, Caixas surpresas, Cartão presente. 
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Programação Áudio Visual – Catálogos da marca, sites, propagandas em diversas 

mídias de comunicação, alem da imagem visual passada pela marca a cada estação, tudo 

isso tem um toque final da Personal Maison, a loja também a cada estação, data 

comemorativa (Natal, Páscoa, Dia dos Namorados) e nova coleção ganha uma 

decoração toda nova. Os desfiles também são pensados de acordo com a cara da marca/ 

loja e coleção a ser lançada. 

Look do dia – Criação de dois looks por semana para a divulgação da marca no site. 

Esse look é postado no dia de visita a loja. 

- Serviços referentes as VENDEDORAS 

Makes e Cabelos – Tipo de corte e cor de cabelo certo para cada rosto e o tipo certo de 

make, alem das unhas e tratamentos de beleza. Tudo isso é ensinado as vendedoras para 

que possa ser passado para as clientes. 

Uniforme – Escolha de looks que tenham o estilo de cada vendedora, porem que 

transmitam o estilo da loja e valorize o corpo da vendedora. Ensinar maquiagem de 

acordo com o tipo de rosto. Cabelo – Corte/ Cor, valorização da unhas. 

Cursos – Vendas, Mercado de luxo, Moda e Makes, Cabelos e Unhas 

- Serviços referentes as CLIENTES 

Looks Personalizados – Analise do estilo e corpo das clientes fieis e montagem de looks 

específicos para cada uma delas. 

Dicas – Maquiagem de acordo com o tipo de rosto. Cabelo – Corte/ Cor, valorização da 

unhas, dicas prontas na loja para cada uma das clientes fieis. 

Auxilio Cliente – Cada cliente fiel da loja pode pedir dicas de looks, beleza, decoração, 

moda, festas e gastronomia no Blog, Facebook, E-mail, Site, Pagina da LMG. Serviço 

disponível todos os dias. 

 

Cursos de extensão LMG 

A La Maison Galerie disponibiliza para profissionais, estudantes, estudiosos e curiosos 

diversos cursos com certificado La Maison Galerie. Cursos Online ou presenciais 

particulares. 

As matriculas são feitas mediante pagamento do valor do curso por deposito bancário. 

Caso enteja interessado em algum curso entrar em contato conosco por e-mail ou 

telefone.  

Os cursos podem ter uma visão direcionada caso seja de interesse do estudante em focar 

o curso em determinado tema. Porem cursos direcionados tem o valor acima dos cursos 

normais. 
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Disponibilizamos nos cursos todo o material necessário para estudo como apresentações 

em Power Point, documentos e matérias em PDF, dicas de livros, sites e documentários 

e todos os alunos são testados com provas que são enviadas para o 

e-mail do aluno e depois são corrigidas por nossos professores e reenviadas aos nossos 

alunos com a nota. 

As durações dos cursos variam de acordo com a disponibilidade do aluno. Durando 

no máximo 30 dias. 

 

Confira abaixo nossos cursos 

 

Decoração 

Curso de Historia da arte 

Curso de Historia do mobiliário 

Curso de projeto de moveis 

Curso de objetos de decoração 

Curso de organização 

 

Informatica 

Curso Básico de Autocad 

Curso de Sketchup 

 

Festas 

Curso de como receber bem 

Curso Básico para organização de festas 

 

Moda 

Curso de Historia da moda 

 

Gastronomia 

Curso de Queijos e Vinhos 

Curso de Doces 

Curso Básico de Culinária 

 

Cursos LMG 

Cursos de férias LMG com certificados 

Moda e Mercado de Luxo  

 Segunda Feira – Duração 2 meses e meio 

Design de Interiores e Mercado de Luxo  

 Terça Feira – Duração 2 meses e meio 

Gastronomia e Mercado de Luxo  

 Quarta Feira – Duração 2 meses 
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Como fazer uma divulgação para o publico A  

 Quinta Feita – Duração 2 meses 

Mercado de Luxo 

 Sexta Feira – Duração 2 meses e meio  

A LMG divulga seus cursos e suas grades curriculares. 
Não perca tempo faça logo sua matricula 
Cursos com duração variável 
Todo o material pode ser comprado na LMG 
Valor de cada curso: R$ 4.000,00 
O valor do material de cada curso é divulgado na hora da matricula 
O curso da LMG uni todos os outros! 
Valor do curso da LMG R$ 14.000,00 
Fazendo o curso da LMG você economiza R$ 6.000,00, já que unindo o valor de todos 

os cursos da no total R$ 20.000,00 
Clique na imagem abaixo para conhecer cada curso de Moda, Design de Interiores, 

Gastronomia, Divulgação, Mercado de Luxo, LMG 

 

Cursos LMG PRIME 

Curso de Etiqueta social, Feminilidade e Comportamento. 

Conheça nossas mídias 

Site La Maison Galerie Interativo - Loja e Preços / Mundo LMG 
http://luxolmg.wix.com/lamaisongalerie#!home/mainPage  
Matérias do BLOG!/ Loja de produtos LMG!(Moda praia - Linha de esmaltes - Linha de 
acessórios - Bicicletas LMG)/ Resumo dos nossos Serviços!(Decoração - Moda - Gastronomia - 
Festas) 
 
Site La Maison Grifes - Propagandas e Looks 
http://luxolmg.wix.com/lamaisongrifes 
Looks com peças das maiores grifes do mundo! Dicas da Nossa personal stylist! Bazar de 
acessórios LMG! 
 
Site La Maison Galerie - Serviços e Galerias 
http://anandafraga.wix.com/lamaison#!linha-la-maison-galerie/cjey 
Descrição de cada serviço!(Decoração - Moda - Gastronomia - Festas - Consultoria Empresarial) 
 
Site La Maison Galerie For Man - Parte Masculina  
http://anandafraga.wix.com/lamaisonforman#!home/mainPage 
Loja de produtos LMG(Moda praia masculina - Gravatas)/ Decorações masculinas/ 
Gastronomia para Homens/ FERRARI NAS CORES LMG 
 
Site La Maison Galerie For Life - Estilo de Vida  
http://anandafraga.wix.com/lamaisonforlife#!home/mainPage  
(Serviço que ensina tudo sobre o mercado de luxo, a milionários) 
 
 
 

http://luxolmg.wix.com/lamaisongalerie#!home/mainPage
http://luxolmg.wix.com/lamaisongrifes
http://anandafraga.wix.com/lamaison#!linha-la-maison-galerie/cjey
http://anandafraga.wix.com/lamaisonforman#!home/mainPage
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fanandafraga.wix.com%2Flamaisonforlife%23%21home%2FmainPage&h=uAQFLK4N1&s=1
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Blog LMG - Dicas e novidades diárias! Acessem e Comentem!  
http://bloglmg.xpg.uol.com.br/  
Mundo feminino (Decoração - Moda - Gastrodesign - Festas - Transportes - Mercado de Luxo) 
 
Pinterest LMG – Galeria Virtual 
https://pinterest.com/luxolmg/ 
 
Fashion.me LMG  – Looks com peças de grandes Marcas 
http://fashion.me/la-galerie 
 
MyDeco LMG – Projetos 3D de interiores e paletas de inspiração 
http://mydeco.com/people/luxoLMG/summary/ 
 
Facebook LMG  
http://www.facebook.com/la.maison.142?ref=tn_tnmn 
 

 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbloglmg.xpg.uol.com.br%2F&h=jAQF_jgtJ&s=1
https://pinterest.com/luxolmg/
http://fashion.me/la-galerie
http://mydeco.com/people/luxoLMG/summary/
http://www.facebook.com/la.maison.142?ref=tn_tnmn

