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Mergulhe na profundidade do seu eu.

O que te inspira e o que te faz feliz? O que te representa? 

Observe agora em seu entorno. 

Sua casa, seu quarto, seu jardim, seu templo. 

O que ele fala sobre Você?

Design sobre você
gotya!



O design dos seus sonhos vai contar a sua história, 

refletir a sua essência e te confortar.

Em cada canto que olhar, algo irá te fazer feliz. 

Em tudo haverá você.

Então ninguém melhor do que você mesmo 

para nos ajudar nesta viagem ao seu Eu.

Sua verdade, suas preferências, Seu Estilo.

A�e para morar

A melhor tendência 
de design é a sua !



Vamos te apresentar a um painel de sentimentos para você se inspirar.

A gente sim!

Vamos te ajudar a expressar o seu estilo através do design.

Minimalista, Boho, Industrial, Hype ou Contemporâneo? Qual deles expressa autenticidade? 

Talvez mais de um? Você escolhe!

Um Moodboard de ideias para criar ou ressignificar. 

Incrível, consegue imaginar?

Em um divertido jogo de verdades, vamos descobrir o que é bonito e funcional para Você. 

We

Você tem 
o poder de criar 
coisas lindas

S    im, Você

gotya

!

!



Seja para promover resultados ecologicamente 

vantajosos, seja para desenhar um projeto 

que seja viável para você, nosso compromisso 

é com o design consciente.

Design Consciente
Do Seu Jeito. 
Para Você .

Seu sonho vai caber na 
sua realidade.

Simplifique e então 
adicione leveza.

O desenho, a organização dos espaços, 

materiais e revestimentos serão definidos 

pensando no que é bom, funcional e 

possível para Você

. 

Vamos transformar seu ambiente 

com qualidade, elegância 

e design sustentável. 

ECOLOGICAMENTE

VIÁVEL
ECOLOGICAMENTE

BENÉFICO
ECO DESIGN



Seja você
Faça você
Por você

DIY
Do it YourselfVocê é o artista. 

Então vamos botar a massa? 

Faça Você mesmo!

Nós vamos te ajudar a deixar seu espaço lindo, aconchegante e com a sua cara. 

Se as lojas de decoração não são viáveis para você, advinha? 

Sim, Você pode!

Vamos te ajudar a construir peças de decoração com beleza, funcionalidade e personalidade. 

Gastando pouco e criando muito você irá se orgulhar e se investir de poder!

Inspire-se de criatividade, aproveite seu tempo, relaxe e aproveite para renovar seu ambiente.

 

Nós vamos te ensinar tudo! Você irá se surpreender 
ao se reconhecer em 
cada detalhe .

Experimente criar!



Vamos Juntxs imprimir na personalização de ambientes 

novas experiências e sensações que irão transcender 

a beleza estética para trazer ao seu espaço uma nova identidade. 

A SUA. 

Não é sobre o que parece. 

É sobre o que se sente.

 

Vamos fazer arte?
Sua essência, sua história, Nosso design.

Design sobre você
gotya!



E V O L U Ç Ã O
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