


1 .  GANHE DINHEIRO  
 WFAZENDO O QUE GOSTA

Você é feliz no seu emprego?

Se a resposta for “não”, o que

te faz permanecer na área?

Se a resposta for “sim”, que
tal aprender mais um
ofício lucrativo e tê-lo
como carta na manga?
Seja mais do que um(a)

espectador de programas

de decoração: se torne o(a)

melhor profissional da área!



2 .  ATUE NA ÁREA QUE ESTÁ
WJCADA VEZ  MAIS  EM ALTA

Em 2020, muitas pessoas

levaram o escritório para a

sua própria casa, assim como

muitas empresas migraram

de espaços maiores para

menores. Com os

profissionais de Decoração de

Ambientes, esses espaços

passaram a ter uma “cara

nova”. E o mercado de
trabalho só cresce!



3 .  HÁ DOIS  CAMINHOS PARA
WJSEGUIR .  É  SÓ ESCOLHER!

Nessa área, não há amarras:

atue em lojas especializadas
do meio ou, então, preste
serviços de consultoria para
pessoas e empresas. Você
pode escolher uma vertente,

somente, ou as duas, e ter o

domínio da sua carreira

em ambas! Demais, né?



4.  CRIE  PARCERIAS E  SOME
WJEM OUTRAS ÁREAS

Devido às mudanças nos espaços

urbanos, 2021 será o ano da Construção

Civil. Em pararelo, as áreas de Design

de Interiores e Arquitetura estão em

constante crescimento, assim como a

Decoração de Ambientes. Isso significa

que você terá muitas possibilidades
de aumentar sua rede de contatos
(networking), estabelecer parcerias

lucrativas e aperfeiçoar seu
 know-how (conhecimento

 prático e técnico).



5 .  CONHEÇA E  EXPLORE
WJNOVAS CULTURAS

O mundo da decoração é

gigante. Ao trabalhar na área,

você vai ficar por dentro de

diversas tendências, desde a

pegada vintage até a futurista,

e da cultura americana até a

indiana. Conhecimentos que só

enriquecem o seu know-how e
te transformam no(a)
profissional que o
mercado precisa.



6.  DESPERTE  O  QUE HÁ DE
WJMELHOR EM VOCÊ

Quem atua na Decoração de

Ambientes sempre sai na frente.

 Além de aplicar as principais

tendências, esse profissional

constrói novas composições com

muita criatividade. Se você

também quer ser livre para

inovar e fazer o que ama, essa

 é a sua chance: tenha o seu
 talento valorizado e
potencialize as suas

habilidades! 



7 .  PRATIQUE DENTRO
  JDE  CASA

Você já deve ter ouvido que a

transformação começa dentro de

nós mesmos. Na Decoração de

Ambientes não é diferente:

comece a fazer o seu portfólio de
uma maneira bem simples,
transformando a decoração de
um espaço que você conhece
muito bem, a sua própria casa.
Torne o seu lar um lugar cada vez

mais agradável e, logo, sua

experiência cada vez mais

prazerosa.



8.  TRABALHE EM QUALQUER    
W LUGAR DO MUNDO 

A Decoração de Ambientes

é universal. Então, você
pode trabalhar em
qualquer lugar do

mundo! Seja na sala

 da sua casa ou em

 uma varanda na Itália,

transforme espaços

 comuns em ambientes

convidativos e

 aconchegantes.



Quer saber quais conhecimentos você

precisa para se tornar um profissional 

da área e transformar sua carreira?

Descubra no curso de Decoração
de Ambientes do Centro
Europeu. Aprenda com os

melhores profissionais do

mercado e dê um up na

              sua vida!

Entre em contato com os

nossos consultores, diga que
você viu esse ebook e confira a

surpresa que preparamos

para você!

Clique aqui e saiba mais sobre

o nosso curso de Decoração
de Ambientes.

(41)  3324-6669(41)  3324-6669

9.  SE  ESPECIAL IZE  EM UM CURSO
WJRÁPIDO,  PRÁTICO E  RENTÁVEL

https://centroeuropeu.com.br/portal/cursos-de-profissoes/decoracao-de-ambientes/?origem=google_cpc&gclid=CjwKCAiA8ov_BRAoEiwAOZogwfCNBhwD1vdUVVb5cCFnWUS1QdSfU--amXyqOMCaXmnRaS1suefAjhoCWIUQAvD_BwE
https://centroeuropeu.com.br/portal/cursos-de-profissoes/decoracao-de-ambientes/?origem=google_cpc&gclid=CjwKCAiA8ov_BRAoEiwAOZogwfCNBhwD1vdUVVb5cCFnWUS1QdSfU--amXyqOMCaXmnRaS1suefAjhoCWIUQAvD_BwE
https://centroeuropeu.com.br/portal/cursos-de-profissoes/decoracao-de-ambientes/?origem=google_cpc&gclid=CjwKCAiA8ov_BRAoEiwAOZogwfCNBhwD1vdUVVb5cCFnWUS1QdSfU--amXyqOMCaXmnRaS1suefAjhoCWIUQAvD_BwE
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