
U m a  E x p e r i ê n c i a  ú n i c a ,  p a r a  p e s s o a s  ú n i c a s .



Seu Elias
Referência no Brasil e no exterior, Seu Elias possui mais 
de 21 anos de experiência e é formado pelas principais 
academias de corte de cabelo masculino do mundo. 
Grande empresário do ramo, viaja pelo Brasil e o 
Mundo educando e treinando outros profissionais.  

Já ministrou em todos os estados do Brasil e em mais 
de 12 países, para mais de 30 mil alunos 
presencialmente. Com seus treinamentos on-line está 
presente em mais de 54 países. 



Seu Elias também dita moda e cria tendências que já foram  
expostas em revistas na Rússia, Estados Unidos e Brasil.   

MODA







Seu Elias já atendeu mais de 200 jogadores de futebol, dentre eles 
grandes personalidades como Messi, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, 
Agüero, Di Maria, dentre outros craques internacionais.

Clientes



Além dos craques do futebol, Seu Elias já 
atendeu grandes nomes da música, humor, 
empresários e personalidades renomadas.

Clientes

Angélica (Apresentadora) Tirulipa (Humorista) Felipe Araújo (Cantor) Lionel Messi (Jogador) Philipe Coutinho (Jogador)





Mais do que um corte de cabelo, o 
atendimento com Seu Elias trata-se de um 
serviço totalmente personalizado e exclusivo, 
onde o cliente é tratado de forma única!

O SERVIÇO



O objetivo é que o Seu Elias avalie 
qual imagem você está passando 
por meio da  expressão de seu corte 
de cabelo, da sua  barba e entender 
se estão coerentes com a imagem 
que você deseja passar; 

Consultoria 
De Imagem



O corte é feito com base na estética e harmonia adequadas para o formato do seu rosto  
com o objetivo de valorizar os seus traços e o que você tem de melhor, além de transmitir a  
imagem que você realmente deseja; 

O corte é feito com base na estética e harmonia 
adequadas para o formato do seu rosto com o objetivo 
de valorizar os seus traços e o que você tem de melhor, 
além de transmitir a imagem que você realmente deseja; 

Corte de cabelo



O tratamento que a sua barba merece feito com 
navalha, toalha quente e produtos que hidratam a 
sua pele e pelo. Linhas corretas e aspecto correto, 
podem realçar traços que valorizam o seu formato de 
rosto, queixo, mandíbula, papada e maçã.  

Além de sair com um visual impecável, você vai 
aproveitar de um momento completamente 
relaxante.  

BARBOTERAPIA



Além do cuidado com o seu visual, o 
Seu Elias Experience é uma 
oportunidade de se falar de businness, 
trocar experiências, de se criar insights 
valiosos que poderão trazer resultados 
surpreendentes para o seu negócio.

NETWORK



Internet de  
alta velocidade 

Serviço de banho com 
toalha esterilizada 

(opcional)

Café, água, Red Bull e  
Snacks á vontade 

Espaço exclusivo

Remoção de pelos do nariz,  
orelha e sobrancelhas  

(caso necessário) 

Música ambiente  
e tv  

Estacionamento  
gratuito

Bônus



R$ 1.000,00 (mil reais) 
Primeiro atendimento

Segundo atendimento

R$ 500,00 (quinhentos reais),  
caso realizado até 45 dias 
após o primeiro atendimento. 

Investimento




