DIAGRAMA DE

SERVIÇOS

VOCÊ TEM OU VAI ABRIR UMA CLÍNICA
QUE OFERECE SERVIÇOS DE SAÚDE?

SIM

NÃO

Não temos um serviço para você.
Que tal indicar o Ambiente
Amigo para alguém?

O seu espaço está de
acordo com as normas
da Vigilância Sanitária?

NÃO

Antes de qualquer coisa, você
precisa adequar a clínica às
exigências da Vigilância Sanitária.
A Ambiente Amigo tem um
serviço específico para isso.

SIM

PROJETO PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Por que isso é importante? Clínicas que não tem a aprovação da Vigilância Sanitária
podem ter suas atividades interrompidas caso sejam fiscalizadas. Além disso, as
normas visam dar aos seus clientes e a você mais segurança.
O que fazemos? Desenvolvemos um layout considerando as necessidades da clínica,
seu público-alvo e o seu bem-estar e o de seus funcionários – sem perder de vista a
aprovação da Vigilância Sanitária.
De que forma? Caso você não esteja em Belo Horizonte, nossas reuniões vão
acontecer por Skype. Além de conhecê-lo melhor, vamos ter a oportunidade de
entender o que você espera do seu local de trabalho. Você vai precisar enviar fotos da
clínica, além do levantamento planialtimétrico do espaço.
O que você vai receber? Um projeto arquitetônico completo, com todas as instruções
para ser executado em sua cidade. A Ambiente Amigo se coloca à disposição para tirar
qualquer dúvida durante a obra.

Vamos conversar?

Que bom! Você já pode pensar na humanização
do seu espaço. Temos dois tipos de serviços para
tornar sua clínica mais aconchegante, confortável
e atraente para seus clientes. A diferença entre
eles é a profundidade do trabalho. Você acredita
precisar de mudanças estruturais na sua clínica?

SIM

PROJETO DE DECORAÇÃO
O que fazemos? Desenvolvemos um
projeto de decoração considerando não apenas
suas necessidades e dos seus funcionários, mas
pensando em atrair seu público-alvo e fazer
com que ele se sinta confortável e bem recebido
no seu espaço.
De que forma? Caso você não esteja em Belo
Horizonte, nossas reuniões vão acontecer por
Skype. Além de conhecê-lo melhor, vamos ter a
oportunidade de entender o que você espera do
seu local de trabalho. Você vai precisar enviar
fotos da clínica, além de imagens das fachadas
de outros estabelecimentos da cidade. A ideia é
que a gente consiga entender quem é o seu
cliente e como a decoração pode ajudar na
percepção de valor para a sua clínica.
O que você vai receber? Um projeto completo,
com todas as instruções para ser executado em
sua cidade. A Ambiente Amigo se coloca a
disposição para tirar qualquer dúvida durante a
obra. Além disso, você terá as sugestões de
objetos de decoração e a relação das lojas onde
eles podem ser adquiridos.

NÃO

CONSULTORIA DE AJUSTES
O que fazemos? Fazemos uma análise do seu
ambiente e damos dicas de decoração e ajustes
rápidos. Esse serviço não envolve a elaboração
de projetos.
De que forma? Caso você não esteja em Belo
Horizonte, nossas reuniões vão acontecer por
Skype. Além de conhecê-lo melhor, vamos ter a
oportunidade de entender o que você espera do
seu local de trabalho. Você vai precisar enviar
fotos da clínica, além de imagens das fachadas
de outros estabelecimentos da cidade. A ideia é
que a gente consiga entender quem é o seu
cliente e como a decoração pode ajudar na
percepção de valor para a sua clínica.
O que você vai receber? Um arquivo com as
sugestões propostas para tornar seu ambiente
mais agradável. Isso pode ser desde a mudança
de cor de uma parede, até a disposição de um
porta-retrato na mesa, por exemplo.

Vamos conversar?

Vamos conversar?

Quer ter uma visão clara do que cada serviço inclui antes de contratar? Veja.
Conversa
via skype

Analise do
material
enviado

Desenvolvimento
do layout

Projeto técnico
de arquitetura
para aprovação

Entrega
de projeto
em 3D

Envio de
sugestões para
a decoração*

Detalhamento
executivo da
decoração**

Acompanhamento da
execução***

Projeto
vigilância
sanitária
Projeto de
decoração
Consultoria
de ajustes
*em texto **em forma de projeto ***à distância

Entre em contato conosco!
3378 6455 / 31 99973 4081
projetos@ambienteamigo.com
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