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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 BEBÊS
Além de ensaios avulsos, temos
um acompanhamento mensal, que
registra o crescimento do bebê
durante um ano inteiro.

As sessões de bebês têm duração de 30 a 45
minutos. Sua primeira vez no estúdio, no entanto,
sempre levará 45 minutos, já que é a primeira vez do
bebê em um ambiente estranho. Mas a partir da
segunda visita, ele já deve estar bem mais à vontade.
Vale lembrar que elas são realizadas apenas com
horário marcada para garantir que sejam feitas
quando o pequeno está mais animado, calmo e bemdisposto.

FIGURINOS E ROUPAS

Não se esqueça de agendar a sessão para o período
do dia que ele costuma estar mais tranquilo e
entusiasmado. Evite o horário comum de cólicas e
desconfortos.

Nós temos mais de 600 produções na Biografia.
Por aqui, você vai encontrar fantasias dos principais
contos infantis, de princesas e super-heróis, profissões
e muito mais!

Para bons resultados nas fotos, também precisamos
que a criança esteja bem-alimentada.

Entretanto, num primeiro momento o bebê pode
estranhar a movimentação constante e a troca de
vestimenta. Então, pedimos que você traga seu bebê
com uma roupinha especial para fazer as primeiras
fotos enquanto ele se ambienta ao estúdio.

Então, chegue 20 minutos antes para amamentar.

Ah, e traga um brinquedinho que ele goste. Assim
temos um forte aliado para conseguir a atenção e o
sorriso do pequeno.
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MOMENTOS PARA
RECORDAR
No final de sessão, você vai se surpreender
com a quantidade de fotos lindas. E é normal
querer recordações.
Além das fotos e álbuns, podemos produzir
também presentes para toda a família! Como
chaveiros exclusivos, canecas personalizadas,
entre outros, para todos os avós, tios,
padrinhos e amigos!
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