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dossier empreendedorismo

Alexandra Lopes, consultora de imagem pessoal e profissional:

“Uma imagem vale
por mil palavras.”

Alexandra Lopes, consultora de imagem pessoal e profissional, tem vindo a desenvolver o seu
trabalho ao longo de vários anos, ajudando as pessoas a sentirem-se melhor na sua pele. Trabalhar
para melhorar a imagem dos seus clientes tem sido a sua missão e fá-lo de uma forma consciente
para que o processo seja gradual e consistente. “A Consultoria de Imagem é um processo de
autoconhecimento, em que é estudada a personalidade de cada cliente, as suas necessidades e
objetivos, pelo que a minha abordagem é individual. Mesmo em contexto de dinâmica de grupo,
como é o caso dos Workshops, tenho sempre em consideração as particularidades de cada cliente”,
afirma em entrevista à exKlusiva. Como está a sua imagem? E o seu guarda-roupa? Haveria algo que
gostasse de mudar?
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E – Pode descrever um caso de sucesso?

E – A Alexandra tem tido uma grande
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tância e destaque nos últimos anos, mas

mento?

também por me pedirem conselhos so-

também na imprensa, televisão e rádio. Es-

AL - Estou sempre disponível para

bre produtos de cosmética/maquilha-

tar presente com regularidade em diversos

proporcionar os meus serviços adapta-
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