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QUEM SOMOS

A EAHSP, European Association of Home Staging Professionals
é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 2018 com o
objetivo de apoiar profissionais de Home Staging em toda a
Europa e trazer conhecimento valioso aos profissionais do setor
imobiliário sobre os múltiplos benefícios tangíveis que os
serviços de Home Staging trazem para residências e espaços
comerciais para venda e para transações de aluguer.

Somos a associação europeia irmã  da IAHSP®, a primeira
associação da indústria que desde 1999 define os padrões de
excelência e ética no Home Staging.



Missão

Apoiar Membros e Associados
com educação contínua
complementar e fornecer
networking e oportunidades de
negócios únicas.

Visão

Trazer a credibilidade e o
reconhecimento merecidos à
profissão de Home Staging na
Europa e no mundo.



EDUCAÇÃO EXCELÊNCIA ÉTICA



www.fiabci.org
A EAHSP orgulha-se de ser Membro direto da FIABCI

Fundada em 1951 em Paris, a FIABCI é uma organização mundial de
networking de negócios para todos os profissionais associados ao

setor imobiliário.
A missão da FIABCI é fornecer acesso e oportunidades aos
profissionais do setor imobiliário interessados em adquirir

conhecimento, compartilhar informações e realizar negócios
internacionais entre si.

https://www.fiabci.org/


www.cepi.eu
A EAHSP orgulha-se de ser o Parceiro Exclusivo de Conhecimento de Home Staging da CEPI.

O CEPI foi estabelecido em Bruxelas em 1990 como uma organização internacional sem fins
lucrativos. Os seus membros são associações nacionais sediadas na Europa que representam
agentes imobiliários e gestores imobiliários. A missão da associação é apoiar as transações
imobiliárias europeias e transfronteiriças, desenvolvendo o trabalho e as atividades dos
profissionais do setor imobiliário com os interesses do consumidor em mente.
A associação visa elevar os padrões das profissões imobiliárias, promovendo que a mediação
imobiliária e a gestão de imóveis sejam conduzidas por profissionais qualificados e com elevados
padrões éticos.

https://www.fiabci.org/


BENEFÍCIOS DE ASSOCIADO

Pertencer a um prestigiado grupo de profissionais de Home Staging de classe mundial

Educação Contínua Gratuita

Um perfil pessoal de página inteira no site eahsp.eu

Usar o logotipo EAHSP para os seus próprios fins promocionais.

Possibilidade de aderir aos Capítulos EAHSP, quando aplicável

Participar no projeto anual da WWSSW®s

Inscrição para a EAHSP Conference com uma taxa especial para membros

Acesso à Newsletter mensal

Acesso a preços preferenciais e benefícios comerciais de
fornecedores/parceiros/fornecedores da EAHSP

Possibilidade de ingressar no IAHSP® INTERNATIONAL com uma taxa anual 
especial de associado

Oportunidades de networking online e presencial a nível global

Acesso a vários grupos de Home Staging no Facebook

Taxa anual de associado EAHSP: 150 euros Validade: 365 dias a partir da data de inscrição



EAHSP Código de Ética

INTEGRIDADE - PROFISSIONALISMO - CONFIDENCIALIDADE -ÉTICA

Todos os membros da EAHSP são obrigados a conduzir seus negócios
de forma profissional e no pleno respeito do Código de Ética que foi
adotado para proteger os padrões profissionais, membros da EAHSP e
seus respectivos clientes.



A Fundação IAHSP® dedica-se a
servir aqueles que precisam de
apoio, assistência e ajuda nas
nossas comunidades, nos
Estados Unidos e em todo o
mundo. A nossa missão é mudar
e enriquecer vidas através da
magia do Home Staging.

O evento World Wide Staging
Service Week® acontece todos
os anos em setembro, onde
membros da EAHSP e IAHSP® de
todo o mundo participam desta
iniciativa conjunta, ajudando os
menos afortunados.
Pensando globalmente, agindo
localmente!

SOBRE

IAHSP® FOUNDATION



IAHSP®, A International Association of Home Staging Professionals, é a
maior e mais antiga Associação Comercial da Indústria de Home Staging,
com milhares de membros em todo o mundo. Desde 1999, a IAHSP®
tem-se dedicado a aprimorar a educação e a excelência de preparação
de profissionais da indústria de Home Staging enquanto estes preparam
casas para venda.

SOBRE A IAHSP® INTERNATIONAL



Os 7 C's de Home Staging

CLEAN
CLUTTER FREE 
COLOR 
CREATIVITY 
COMPROMISE
COMMUNICATION 
COMMITMENT 

A criadora do Home Staging

Barb Schwarz 



CONTACT US

Filiação e questões  gerais: info@eahsp.eu

Questões administrativas: admin@eahsp.eu

Para parcerias/patrocínios: partnership@eahsp.eu

WWSSW: wwssw@eahsp.eu

Finalidades Institucionais: president@eahsp.eu

mailto:info@eahsp.eu
mailto:admin@eahsp.eu
mailto:partnerships@eahsp.eu
mailto:wwssw@eahsp.eu
mailto:president@eahsp.eu


A servir a indústria europeia 
de Home Staging 

desde 2018



JUNTE-SE A NÓS HOJE
www.eahsp.eu

https://www.eahsp.eu/join/

