REGULAMENTO DA RUBRICA ‘CARTA ABERTA’
com Ana Rita Soares
Para participar na rubrica ‘CARTA ABERTA’, deverá enviar um e-mail com a sua candidatura para
magazinedetendencias@redoute.pt entre os dias 01 e 10 de cada mês, com a descrição da divisão
que pretende remodelar e o que gostaria de ver feito nela. É importante que forneça os seguintes
elementos:
- Indicar a área do espaço em questão;
- anexar uma planta ou esquiço desenhado com as medidas (largura x comprimento em metros
ou centímetros) e indicação da localização de portas e janelas para que o projecto final seja o
mais fidedigno possível;

(exemplo de esquiço)
- anexar fotos;
- indicar os móveis que dispõe e que quer manter e descrever o que pretende alterar (se deseja
móveis novos ou apenas apontamentos como tapetes, almofadas, candeeiros);
- Indicar o estilo com que mais se identifica (moderno, clássico, rústico, romântico, etc);
- Indicar cores favoritas e cores que não gosta, assim como padrões favoritos (geométricos,
florais, etc);

Todos os meses, a designer de interiores Ana Rita Soares, irá selecionar uma candidatura enviada
e apresentar uma proposta de remodelação do espaço.
Esta proposta contemplará o desenho em 3d da divisão, recriada através das informações
fornecidas (planta, medidas, fotos). Serão ainda apresentadas sugestões de peças La Redoute para
a decoração do espaço em questão, assim como um texto descritivo com dicas e conselhos da
decoradora.
As candidaturas selecionadas mensalmente não serão contactadas diretamente. O projeto, nome
e localidade do candidato, serão divulgados no blog Magazine de Tendências, entre os dias 20 e
30 de cada mês.
O resultado do projeto desenvolvido pela designer Ana Rita Soares poderá ser divulgado nos
diversos meios de comunicação utilizados pela La Redoute: blog Magazine de Tendências,
newsletter, redes sociais, etc.
Os dados pessoais dos candidatos não serão usados para fins comerciais. Se pretender receber
informações acerca das nossas ofertas promocionais semanais deverá subscrever a newsletter La
Redoute em www.laredoute.pt .
Ao participar na rubrica ‘CARTA ABERTA’ aceita as condições descritas neste regulamento.

Aguardamos o seu contacto!
A equipa La Redoute

