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O que você encontrará aqui:

    

Organização Física e Emocional
Elas estão entrelaçadas
 

 Produtos Organizadores
A praticidade ao nosso alcance

Dobras
 Elas fazem toda a diferença



ORGANIZAÇÃO FÍSICA E EMOCIONAL

O stress e a falta de tempo são hoje as “doenças do século”.
 
Estamos vivendo com a nítida sensação de não fazermos o bastante, de não
sabermos o bastante, de não estarmos inteiros em nenhum aspecto.
 
A vida familiar se transformou numa eterna luta para realizar as muitas
tarefas e acompanhar a velocidade cada vez maior das informações, com
isso os momentos de lazer estão cada vez mais raros.
 
A organização de residências vai muito além do fator estético. Ela gera
sensações e sentimentos que influenciam outras áreas da nossa vida.
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Quando você organiza o entorno, facilita a visão do todo, ou seja, outros
aspectos que precisam de organização tornam-se claros e o nosso cérebro
busca a sensação de prazer e segurança onde ainda não a experimentamos.
 
Já foi comprovado cientificamente que:

Num ambiente organizado temos maior capacidade de enxergar o outro, o
que ele sente. A comunicação se torna mais clara, o que significa melhora
nos relacionamentos.
      
Numa cozinha organizada a alimentação tende a ser mais natural e
saudável, enquanto numa desorganizada as pessoas consomem mais
lanches e alimentos industrializados.
      
O simples fato de encontrar sempre o que está precisando, reduz o stress e
no final de um dia ou semana você tem tempo livre para fazer o que te
deixa feliz.
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Te convidamos a experimentar essas sensações e mais do que
isso, APROVEITAR SEU TEMPO LIVRE!



Com a evolução do mercado de organização de ambientes, as indústrias
passaram a produzir uma enorme quantidade de produtos destinados a
facilitar esse processo.
 
Ao invés de produtos plásticos e sem vida há atualmente uma enorme
preocupação com as cores, materiais sustentáveis,  as tendências de
decoração e de adequação a todos os tamanhos de espaços.
 
Isso é um ótimo caminho para quem quer se organizar, porém, em muitos
casos você pode usar a criatividade e utilizar objetos destinados a um fim,
para outro completamente diferente.
                                   
 O importante é sabermos que temos à nossa disposição uma enorme gama
de possibilidades, várias faixas de preços, diversas cores e materiais.

   

DICADeixe para comprar os seus produtos após o  início do processo,

assim suas compras serão mais assertivas.                     

 

PRODUTOS ORGANIZADORES
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Vamos agora relacionar os cuidados que você deve ter ao adquirir um produto
organizador e te dar alguns exemplos de criatividade.



Os principais materiais utilizados pela indústria são:  plástico (livre de BPA)*,
acrílico, inox, tecidos.

Há ainda os mais decorativos que são: vidro, palha, sisal, madeira, cerâmica,
MDF, plástico reciclável e outros.

Você tem a liberdade de utilizar qualquer desses materiais em todos os
ambientes, porém, alguns são mais indicados que outros, como por exemplo:

           Cozinha, banheiro, área de serviços: dê preferência aos de plástico,
acrílico, inox e sisal, sendo esse último em locais onde não há incidência
direta de água.
 
           Quartos, escritórios e salas: aqui você pode priorizar a beleza sem 
 esquecer a funcionalidade, a utilização de vidro, acrílico, madeira, mdf, palha
e sisal podem ser uma boa pedida.
   
           Closet: os materiais plásticos e de acrílico são bem vindos pela
praticidade e por economizarem espaço, porém, nada impede que você utilize
outros materiais.
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MATERIAIS X AMBIENTES

*O bisfenol A, também conhecido pela sigla BPA, é um composto muito utilizado para fazer plásticos
de policarbonato e resinas epóxi, estando comumente presente em recipientes para armazenar
comida, como tupperwares, garrafas de plástico ou latas de conserva.
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Sua melhor amiga no momento de escolher e comprar o seu produto
organizador certamente é a trena.

Esteja sempre com as medidas dos espaços à mão (largura, profundidade e
altura), assim como uma trena na bolsa.       

PRODUTO ORGANIZADOR X ESPAÇO DISPONÍVEL

Profundidade

Largura

Altura



DICASempre inclua nas medidas um ou dois centímetros a
mais para o manuseio.                 
 

Muitas coisas podem ser utilizadas como “produto organizador”, por exemplo:
bowls, fôrma para quiche, suporte de xícaras, jarras de cerâmica ou porcelana,
aquela caixa (de qualquer material) que você ama, aquela latinha linda ... 

Dê uma olhada nessas fotos:
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USANDO A CRIATIVIDADE

Um porta xícaras e canecas, também pode ser utilizado
para pendurar colares.
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Fique atenta, nos acompanhe nas redes sociais, a FLUIR 
sempre vai te mostrar as novidades do mercado!!!!

Um porta tampas, também pode ser utilizado como porta
livros.



      
Quando olhamos aquelas fotos ou vídeos de closets, roupeiros e gavetas
impecáveis, temos a sensação de ser algo difícil de fazer e manter.
                                   
Uma das primeiras dúvidas: como vou dobrar tudo do mesmo tamanho?
 
Fazer e manter, acredite, é muito fácil!
 
Vamos iniciar pelas dobras de roupas de vestir.
 
Aqui também temos no mercado, produtos que facilitam o processo. São os
gabaritos. Você encontrará em acrílico colorido, acrílico transparente, MDF, e
ainda tem a possibilidade de fazer o seu (usando pastas plásticas que não quer
mais, capa de caderno e até tábua para bater carne). Resolvemos o problema:
dobrar do mesmo tamanho.

DOBRAS
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Os gabaritos
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Colméia maleável,
encontrada em vários
tamanhos e modelos.

Gabaritos com tamanhos
para diferentes dobras.
São encontrados em:
acrílico, madeira, plástico,
entre outros .

Sugestões :

Meça a largura da gaveta ou prateleira e ajuste as medidas das dobras de
forma a utilizar todo o espaço disponível.

Para gavetas (e em alguns casos prateleiras) você terá colmeias (de plástico
maleável ou rígido) que são ótimas tanto para organizar, como para manter
tudo no seu devido lugar.



CLIQUE AQUI para assistir ao vídeo que preparamos para você com o passo a
passo de algumas dobras.
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Colméia rígida.

https://youtu.be/iOtUW0DYJ_4https:/youtu.be/iOtUW0DYJ_4


No nosso primeiro ebook você recebeu as
dicas e técnicas (passo a passo) para
organizar seu banheiro, sua lavanderia e a
geladeira.

Agora trouxemos algo importante, porém
pouco discutido, que é o aspecto emocional
resultante da organização.

Além disso, você ficou sabendo sobre o
mundo dos produtos organizadores. Quando
comprar, que material é o indicado para cada
ambiente e outras dicas.

E dobras, elas que são fundamentais na
organização.

Se você ainda não havia se animado para
iniciar sua organização, agora trouxemos
mais motivos para te animar. 
Vamos lá! 
Mãos à obra.
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Quando decidimos pela distribuição de materiais que falam e ensinam

sobre organização, nosso primeiro cuidado foi levar até você algo

esteticamente agradável, além de um conteúdo de fácil entendimento,

capaz de fazer com que a organização entrasse na sua vida para ficar.

Mas como saber se nosso objetivo foi alcançado?

Só há uma forma de sabermos e termos a possibilidade de melhorar e te

entregar um material sempre melhor.

Essa forma é o FEEDBACK que você pode nos dar.

Só você tem a ferramenta que permite, a nós da FLUIR, nos aprimorarmos

sempre mais.

CLIQUE AQUI e nos dê sua opinião.

Contamos com você!!

Grande abraço!

ANDRESA E ELIANA 
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CONTATO@AGENCIAFLUIRPO.COM

@AGENCIAFLUIRPO

http://www.agenciafluirpo.com.br/feedback-ebook2

