




QUEM SOMOS?

Às vezes nosso cotidiano é tão corrido que nos
impossibilita de parar e organizar toda uma vida:
nossas rotinas da casa, agendas de compromissos,
tudo o que se refere a nós mesmos enquanto
indivíduos, e aí, tudo parece uma verdadeira
bagunça.

“Li em algum lugar que há uma regra de decoração que merece ser obedecida: para 
onde quer que se olhe, deve haver algo que nos faça feliz”. (Martha Medeiros)



QUEM SOMOS?
No intuito de proporcionar suporte, consultoria e o “fazer
por”, surgiu a Decor & Home Organizer (D&H)
especializada em organização de ambientes com um
toque de decoração e auxílio nas rotinas através do
serviço de Secretariado Remoto.

Como propriedade de Leila Cordeiro, a D&H utiliza-se de
técnicas e métodos em organização de acordo com a
necessidade de cada cliente.



QUEM SOMOS?

Nosso diferencial vai além de prestador de serviços.
Somos também um Canal Informativo que compartilha
novidades e dicas para se inspirar e colocar em prática
tudo aquilo que o próprio cliente/leitor pode fazer.

A D&H prioriza saúde e bem-estar, executando tarefas
que transformem não só um espaço físico, mas que
auxiliam na mente, no desenvolvimento e no tempo.

Seja bem-vindo!!!



MISSÃO

VISÃO

VALORES

Servir pessoas e empresas em suas necessidades de 
organização, praticidade e bem-estar.

Ser uma empresa de Organização e Decoração 
consolidada, e ser referência nos segmentos de 
Organização e Interiores.

Confidencialidade, Transparência, Discrição, 
Ética e Parceria.



CONHEÇA UM POUCO
SOBRE NOSSOS SERVIÇOS!



A Decor & Home Organizer busca atender às mais diversas necessidades 
no tocante a organização e decoração, e como diferencial, oferecemos 
serviços de secretária remota , auxiliando nas rotinas, agendas e 
compromissos do dia à dia. 
Confira os detalhes:

PERSONAL ORGANIZER

É o profissional especializado em organização de
ambientes. Contamos com uma Profissional
certificada para exercer a função. Nossas áreas de
atuação em serviços de organização são:









 Marcação de compromissos diversos (exames, reuniões, eventos...);
 Organização de viagens nacionais e internacionais;
 Serviços Externos que o cliente não pode atender;
 Documentações, Pagamento de Contas, Arquivo físico e eletrônico;
 Redigir e-mails e qualquer tipo de escritos;
 Atendimento virtual e telefônico;
 Personal Shopper: compras de presentes e afins para datas; 

comemorativas de amigos, familiares ou parceiros.
















