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INTRODUÇÃO
Os anos passam bem rápido, não é? Um dia você
está com o pequeno na barriga e no outro, está
ouvindo contar sobre o dia na escola. Quase não
dá para acreditar!
Os momentos não voltam, mas sempre podemos
recordar. Por isso, não deixe de fazer registros
especiais de tudo que puder.
Sua família merece ter recordações incríveis das
principais momentos da vida.
E estamos muito felizes por você ter escolhido a
Biografia para essa missão.
Há mais de 13 anos, nosso compromisso é o de
produzir as mais lindas recordações das famílias!
Com alegria e encanto.

Já participamos da história de mais de 80 mil
famílias e guardamos cada uma no coração.

Cada sessão fotográfica é única. E nossos
clientes são o centro do nosso trabalho.
O que isso significa? Que pensamos com carinho
no que é melhor para eles.
Além de termos o compromisso de produzir as
mais lindas e emocionantes recordações, também
nos preocupamos em ajudar a tornar a experiência
única.
Por isso, para te ajudar a aproveitar ainda mais sua
sessão ou a do seu filho, preparamos um guia de
preparação para os ensaios fotográficos.
Vamos entender o que precisa ser feito?
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ENSAIO DE FAMÍLIA

Para que possamos produzir fotos harmônicas da
família junta, precisamos que você organize o
visual de todos!
As roupas e calçados de todos os familiares têm
que seguir o mesmo estilo, que vai depender da
sua escolha: casual, esportivo ou social? E vale
trazer figurinos para mais de um estilo!

Para um resultado mais bonito,
sugerimos que a família escolha 2
cores para compor as vestimentas de
todos, além do branco, preto e jeans,
que são neutros e podem ser usados
à vontade.
Além disso pedimos que as mulheres
venham com o cabelo arrumado e
maquiadas.
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