
Olá, 
Me chamo Simone Mazza
Sou Designer de Interiores há 13 anos,
e Profissional de Home Staging Business
E quero te ajudar a acelerar a venda ou
locação do seu imóvel com a técnica de
marketing imobilário, o Home Staging !



HOME 
STAGING ? 

Você conhece a técnica de
Marketing Imobilário chamado



DESIGN COMO FERRAMENTA

Já pensou que o Design
pode ser uma importante
ferramenta de marketing

na hora de vender ou
alugar seu imóvel ?

Como você
prepara seu
imóvel para  

venda ou
locação?



O Home Staging surgiu há 50 anos nos
EUA e vem se estabelecendo com
sucesso no Brasil.   A técnica consiste
em "criar uma cena" no seu imóvel vazio,
que leva o possível comprador a
conseguir visualizar perfeitamente o
ambiente decorado, trazendo  a tona a
memória afetiva, o acolhimento, levando
a pessoa a se ver morando naquele
imóvel.

Home Staging com
móveis cenográficos

ANTESANTES

DEPOIS
DEPOIS
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QUAL DAS IMAGENS CAUSA 
MAIOR IMPACTO ?

Dificilmente um ambiente vazio, sujo ou
bagunçado atrai o olhar.  O potencial

comprador não consegue ter noção do
espaço e do tamanho real de cada

ambiente quando ele esta
completamente vazio !

DESPERTANDO A MEMÓRIA AFETIVA !

Os imóveis mobiliados e preparados com o
Home Staging ajudam a fazer com que os

potenciais compradores consigam mensurar
e explorar toda a capacidade de espaço do
imóvel, o que facilita a decisão de compra.
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ATENÇÃO AOS DETALHES

O Home Staging serve para destacar 
seu imóvel no meio de tantas 

ofertas no mercado.

DESPERTANDO A MEMÓRIA AFETIVA !

Uma pessoa leva em média 90 segundos
para uma tomada de decisão de compra 

do imóvel, portanto causar uma boa 
primeira impressão é o melhor caminho 

para concretizar a venda.
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TÉCNICA APLICADA EM
 PEQUENOS AMBIENTES

Espaços pequenos com muitos 
itens se tornam poluídos e 

bagunçados nas fotos.

AMBIENTE MAIS CLEAN

Note a diferença quando aplicada a
técnica de Home Staging deixando o

ambiente mais organizado, destacando
só o que é importante.

ANTESANTES DEPOISDEPOIS
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QUAL DAS IMAGENS CHAMA
MAIS A SUA ATENÇÃO ?

Note a diferença ao entrar em um
ambiente completamente vazio.  

 Parece muito menor do que 
realmente é, não acha ?

DESPERTANDO A MEMÓRIA
AFETIVA !

O ser humano é muito "visual" é
importante mostrar isso também no
seu imóvel, uma decoração mesmo

que simples, é suficiente para
despertar esse interesse !

ANTESANTES DEPOISDEPOIS
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Porque investir em
Home Staging para
acelerar a venda ou
locação do seu imóvel ?

SE VOCÊ QUER RESULTADOS DIFERENTES, 
PRECISA FAZER COISAS DIFERENTES E DESTACAR SEU

IMÓVEL NO MERCADO !!



Exemplo de
gastos com um 
 imóvel fechado. 

Nesse gráfico usamos como exemplo um imóvel no valor de R$ 300.000,00, ao final
de 36 meses com ele fechado, o proprietário teve um prejuízo de R$ 126.900,00.



Estátisticas do mercado
imobiliário e dos beneficios

do Home Staging.

9 MESES

É o tempo médio para
venda ou aluguel de

um imóvel sem Home
Staging.

42 DIAS

É o tempo médio para
venda ou aluguel de

um imóvel com Home
Staging.

90%

Dos potenciais
compradores iniciam

sua busca pela
internet.

Portanto uma boa
fotografia é

indispensável

90 SEGUNDOS

É o tempo que uma
pessoa leva para

tomar uma decisão
de compra.

FONTE: SECOVI E ZAP IMÓVEIS

3748

Foi o número de
unidades residenciais
lançadas nos ultimos
12 meses na Baixada

Santista.
Como você vai

destacar seu imóvel
no meio de tantos ?



Quais soluções oferecemos ?
1-HOME STAGING CENOGRÁFICO
- Atende Imóveis novos (vazio ou semi-mobiliado)
- Atende Imóveis usados (mediante diagnóstico prévio)
- Atende Minha casa Verde e Amarela (Minha casa Minha Vida)

Briefing com o cliente para entender suas
necessidades e objetivos;
Diagnóstico sobre o estado do imóvel, se é
necessário algum reparo, limpeza ou reforma;
Montagem completa com os móveis
cenográficos de todos os ambientes: sala,
dormitórios, cozinha, banheiro.   A ambientação é
feita de acordo com o perfil do comprador e do
padrão do imóvel, previamente analisado, com
itens de decoração pontuais e relevantes que
visam despertar o interesse do potencial
comprador, trazendo a memória afetiva; 

O que é, e como será feito: Fotos profissionais e vídeos (se o cliente optar) do
imóvel completamente ambientado (decorado)
com a técnica de Home Staging em cada um dos
ambientes para divulgação e marketing de venda
que será feito pelas imobiliárias e corretores. 
O imóvel ficará totalmente mobiliado
(ambientado) até sua venda, ou o tempo que o
cliente desejar, mediante posterior aluguel dos
itens, determinado em contrato.       Manter o
imóvel mobiliado enquanto esta á venda é
importante para que o corretor trabalhe a
visitação dos potenciais compradores, portanto é
necessário que o imóvel permaneça exatamente
como se apresenta nas fotos dos portais
imobiliários.

Para orçamentos e consultas acesse nosso formulário.
Clique aqui.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegaSmPZ0mJnaoN7Am_vRDLQEr1XijWS4IdS5Xu5v2ElJC6zw/viewform


Quais soluções oferecemos ?
2-IMÓVEIS DE LOCAÇÃO PARA TEMPORADA
 - Atende imóveis novos (mobiliados ou semi-mobiliados)
-  Atende imóveis usados (mediante diagnóstico prévio)

Briefing com o cliente para entender suas
necessidades e objetivos;
Diagnóstico sobre o estado do imóvel, se é
necessário algum reparo, limpeza ou reforma;
Levantamento do perfil do locador que se
deseja buscar;
Preparação completa do imóvel com o Home
Staging, com móveis reais, e todos os itens
necessários para atender o locatário de
temporada, enxoval, cama, mesa e banho, itens
de cozinha etc, deixando o imóvel totalmente
pronto para receber os hóspedes.

O que é, e como será feito:
Fotos profissionais e vídeos (se o cliente optar)
do imóvel completamente ambientado
(decorado) com a técnica de Home Staging de
cada um dos ambientes para divulgação e
marketing que será feito pelas imobiliárias e
corretores. 

Para orçamentos e consultas acesse nosso formulário.
Clique aqui.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegaSmPZ0mJnaoN7Am_vRDLQEr1XijWS4IdS5Xu5v2ElJC6zw/viewform


Briefing com o cliente para entender suas
necessidades e objetivos;
Diagnóstico sobre o estado do imóvel, se é
necessário algum reparo, limpeza ou reforma;
Levantamento do perfil do locador que se
deseja buscar e da temática de hospedagem
que o cliente deseja investir;
Preparação completa do imóvel com o Home
Staging, com móveis reais, e todos os itens
necessários para atender o locatário de
temporada, enxoval, cama, mesa e banho, itens
de cozinha etc.

O que é, e como será feito:

Quais soluções oferecemos ?
3-IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO DE AIRBNB
Consultoria + Serviços + Guia prático

Fotos profissionais e vídeos (se o cliente optar)
do imóvel completamente ambientado
(decorado) com a técnica de Home Staging de
cada um dos ambientes para divulgação e
marketing no portal do Airbnb.

IMAGEM - AIRBNBIMAGEM - AIRBNB

Para orçamentos e consultas acesse nosso formulário.
Clique aqui.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegaSmPZ0mJnaoN7Am_vRDLQEr1XijWS4IdS5Xu5v2ElJC6zw/viewform


Quais soluções oferecemos ?
4-IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO DE AIRBNB
Consultoria + Guia Prático

Briefing com o cliente para entender suas
necessidades e objetivos;
Diagnóstico sobre o estado do imóvel, se é
necessário algum reparo, limpeza ou reforma;
Levantamento do perfil do locador que se
deseja buscar e da temática de hospedagem
que o cliente deseja investir;
A partir do Guia Prático o cliente fará as
próprias alterações e preparações necessárias
para se tornar um Anfitrião de Airbnb.

o que é, e como será feito:

Para orçamentos e consultas acesse nosso formulário.
Clique aqui.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegaSmPZ0mJnaoN7Am_vRDLQEr1XijWS4IdS5Xu5v2ElJC6zw/viewform


A RESPOSTA É... NÃO !

Você deve estar se perguntando,
então o Home Staging é o mesmo
que o "apartamento decorado" ?

Os decorados, geralmente produzidos por lojas de móveis planejados, tem um custo mais
elevado de  investimento que muitas vezes o cliente comum (sem ser investidor ou
construtor) não consegue utilizar esses serviços.

Já o Home Staging cenográfico utiliza móveis desmontáveis (sofás, camas, mesas) e
itens de decoração pontuais, como colchas, travesseiros, cortinas, mantas, tapetes,
almofadas, vasos etc. com um custo muito mais abaixo do que os planejados.

Com o Home Staging você agrega valor ao seu imóvel, destacando ele no mercado,
investindo muito menos do que um projeto de "decorado" sendo mais acessível e serve
tanto para imóveis Minha Casa Minha Vida como imóveis  de alto padrão.



"Lembre-se: 
Investir em Home

Staging custa menos
que a primeira redução
do valor do seu imóvel

devido a demora
 na venda !"

Para orçamentos e consultas acesse nosso formulário.
Clique aqui.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegaSmPZ0mJnaoN7Am_vRDLQEr1XijWS4IdS5Xu5v2ElJC6zw/viewform


Ainda ficou com
dúvidas ?

Acesse o link abaixo 
e assista o vídeo

explicativo.

CLIQUE AQUI

https://www.studiozdesign.com.br/c%C3%B3pia-projeto-on-line?wix-vod-video-id=26464d7d739945ba98365938a9bc8cd9&wix-vod-comp-id=comp-khuxskul


DESIGNER DE INTERIORES - STAGER

Simone Mazza

E-MAIL

homestagingstudioz@yahoo.com

TELEFONE - WHATSAPP

(13) 99600-4240 - Mongaguá /SP



Encontre-nos nas
redes sociais!

FACEBOOK

@studiozdesign

SITE

www.studiozdesign.com.br

INSTAGRAM

@homestagingstudiozPara orçamentos e consultas acesse nosso formulário.
Clique aqui.

https://www.facebook.com/studiozdesign
https://www.studiozdesign.com.br/
https://www.instagram.com/homestagingstudioz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegaSmPZ0mJnaoN7Am_vRDLQEr1XijWS4IdS5Xu5v2ElJC6zw/viewform

