
 

A Gabriela de hoje está: Assistente virtual,
praticante de meditação, corredora,
trilheira, viajante, estudante, leitora,

cozinheira e crocheteira nas horas vagas.
 

Em constante desenvolvimento espiritual,
persistente, prestativa, sempre disposta a
ajudar, me dedico demais aos projetos em

que acredito e confio.
 

Atualmente, com meus serviços
administrativos e de marketing digital,
ofereço uma combinação incrível para

ajudar empreendedores da Nova Era em
seu trabalho, com confiança, agilidade e

qualidade, aumentando assim a sua
produtividade, pois a parte administrativa

estará em excelentes mãos.

SOBRE MIM

CONTATO
 

gabifachim@gmail.com
@gabifachim

 
www.gabifachim.wixsite.com/gabifachim

- Elaboração de páginas (página de
captura, página de vendas, página de
obrigada, etc.);
- Gestão e Automação de e-mails, e-mail
marketing;
- Criação de domínio e integração;
- Relatório com acompanhamento mensal;
- Gestão para Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote); 
- Gestão para Google, incluindo Gmail,
Agenda e Drive;
- Apresentações de slides;
- Edição e organização de conteúdo;
- Gestão de viagens;
- Suporte administrativo; 
- Gestão de calendários; 
- Acompanhamento de vendas e
cobranças;
- Gestão e suporte de atendimento ao
cliente;

Outros serviços que você possa precisar.

OBS: Os serviços não se limitam aos citados acima. Me consulte para outros serviços e/ou pacotes.

MEUS SERVIÇOS

PACOTES

TERRA CÉU UNIVERSO

R$ 697 - 10h/MÊS R$ 1.015 - 15h/MÊS R$ 1.330 - 20h/MÊS



Tive a sorte de encontrar a Gabi por “acaso” sabendo que nada é ao acaso. Estava decidida a iniciar
entrevistas e a verdade é que ela foi a primeira e única entrevistada. Senti-a e sabia que iríamos
trabalhar juntas  Era exatamente quem eu estava à procura para agregar valor à minha empresa eu
só ainda não sabia exatamente como ou quanto. 
O que a Gabi já fez por mim e pelo meu negócio não tem palavras. Com a ajuda dela que tem sido um
braço e perna nesta caminhada consegui escalar o negócio e chegar a mais pessoas. Levar cura e
mais pessoas que é o nosso direcionamento e foco por aqui. 

Já contamos com largos meses de trabalho, companheirismo, amizade, entre ajuda, tensão também
quando tudo aperta e a demanda é maior que nós 😄😄😄. 
A Gabi tem uma entrega e uma força de vontade que é tudo o que eu mais valorizo em alguém que me
acompanhe. Sabe posicionar-se, sabe os seus limites, é verdadeira, sabe reconhecer erros e acertos,
é humilde, de fácil comunicação e conversa. Se tivesse que destacar uma das várias competências
que já me mostrou seria talvez a comunicação com os meus clientes. Adoram-na e é a mais procurada
em Portugal 😄❤  faz parte desta grande família que é a Heal Me para muita felicidade e sorte minha 
E por ser tanto para nós heal me e equipas espirituais que precisam desta estrutura e suporte aqui em

❤ 

Obrigada Gabi!

Uma pessoa que entrou na minha vida através da mentoria da Thais Heringer e está fazendo a
diferença. Ela me ajudou a tirar do papel o projeto que eu tinha para lançamento da minha nova

agenda e fez a minha linha editorial. 
 

Eu achava que era algo impossível de ser alcançado, mas sentia que faltava alguma coisa para que
isso acontecesse e a Gabi apareceu. 

 
Meu coração sentia que eu precisava trabalhar em dupla e de alguém para estabelecer os prazos,

metas e datas para o meu lançamento e ela apareceu.
 

Existe um antes e um depois no meu perfil profissional e devo isso à ela.

DEPOIMENTOS

Heal Me
 Cura | Expansão de consciência |

Desenvolvimento Humano
 

@_heal.me

Bárbara Barros
Astróloga

 
@bybarbarabarros


