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Sobre o fotógrafo
Nasci no interior de São Paulo, e após me formar na universidade, mudei-me para Toledo
para trabalhar como enfermeiro do município. Muitos anos atuando na área de urgência e
emergência, com uma rotina extremamente exaustiva, trouxeram-me alguns problemas de
saúde e seguindo um conselho de um amigo, resolvi começar um novo hobby para desligar
um pouco do trabalho. Foi assim que comprei minha primeira câmera fotográfica.
No início eu fotografava de tudo um pouco – paisagens, flores, animais, etc. Porém um tipo
específico de fotografia me fascinava: a fotografia de pessoas. Encantava-me o fato de
poder captar a beleza de cada um e transmiti-la através das minhas fotos. Vou confessar
que elas não eram muito boas, mas essa época foi importante, pois comecei a perceber o
poder que essas fotos tinham de trazer confiança, autoestima e satisfação para a pessoa
fotografada.

GILIARDI SILVA
Fotógrafo da HeadShot

Após essa experiência inicial resolvi dedicar-me a estudar profundamente essa arte. Nunca frequentei nenhum curso, tudo que
aprendi foi lendo muito, praticando e buscando inspiração em outros fotógrafos. Foi assim que aos poucos comecei a
desenvolver meu estilo próprio e pude ajudar várias pessoas a melhorar sua imagem através das minhas fotos. Com o tempo fui
ficando cada dia mais encantado e entusiasmado. O principal motivo foi descobrir que através da arte de fotografar eu poderia
me conectar a outros seres humanos, e fazer verdadeiras amizades ao conhecer suas histórias de vida.
Percebi também que poderia ajudar profissionais de diferentes áreas a estabelecer sua marca pessoal. Foi assim que nasceu a
Headshot, empresa de fotografia especializada em marketing pessoal. Com o objetivo de usar a fotografia para transmitir a
credibilidade e a confiança necessária a qualquer pessoa de sucesso. Saber que posso contribuir para o crescimento de outras
pessoas e vê-las prosperando nos negócios e na vida pessoal me deixa extremamente feliz.

CABELO E MAQUIAGEM
Nossa maquiadora tem experiência com fotografia e
acompanha todos os ensaios. Caso seja necessário, ela pode
fazer pequenas correções para que as fotos saiam perfeitas.
Nossas clientes adoram o tempo que passam sendo
maquiadas antes da sessão de fotos. Isso é muito importante
para ficarem relaxadas e confiantes.
Temos um camarim completo e super charmoso, onde você
se sentirá uma celebridade.
Venha conhecer o nosso espaço!

GIOVANA SILVA
Maquiadora da HeadShot

Sua imagem está o tempo todo
trabalhando para você. Ela pode
trabalhar a favor ou contra,
dependendo de como é usada.
Como a sua imagem está trabalhando para você? Você está realmente
gerenciando isso?

VÁ ALÉM DO CARTÃO DE VISITAS
Imagens para uso em todas suas necessidades de marketing pessoal

DEPOIMENTOS

ADRIANO
TAGARRA

VANESSA
BIEGER

RAFAEL
MENDONÇA

"Realizei uma sessão
de fotos com a equipe
da Headshot, tive um
excelente
atendimento e gostei
muito do resultado."

"Ótimo trabalho,
super atencioso e
detalhista. Consegue
capturar a essência
das pessoas nas fotos.
Profissional
excelente!"

"Profissional
impecável, desde a
recepção com
ambiente agradável,
trabalho de alta
qualidade. Super
recomendo."

Tudo pensando em você

MATHEUS FISCHER
Produtor musical
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Não colocamos limite
de tempo no ensaio

Maquiagem e cabelo
inclusos
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Ensaio no estúdio
ou no seu local de
trabalho

Fotos editadas em alta
resolução e otimizadas
para redes sociais
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Estúdio climatizado e
com estacionamento fácil

Consulta prévia para
planejamento do ensaio

07

08

Veja as fotos em tempo
real durante o ensaio

Múltiplas trocas de
roupas

RETRATOS CORPORATIVOS
Ideal para transmitir credibilidade e profissionalismo através de um
estilo sóbrio e tradicional.

DR. JUAN NEOTTE
Advogado

NO LOCAL DE TRABALHO
Levamos nosso estúdio até você para registrar o seu ambiente de
trabalho.

DR. ADRIANO TAGARRA

DRA. LUANA ZEN

Médico Gastroenterologista

Médica Psiquiatra

NO LOCAL DE TRABALHO

DR. CHRISTIAN FLORIANO
Médico Gastroenterologista

ESCOLHA DE FOTOS
SIMPLIFICADA
ENSAIO
Durante todo o ensaio suas fotos serão
transmitidas ao vivo para nosso
computador. Podemos acompanhar em
tempo real como estão ficando.

SELEÇÃO
Após o ensaio vamos comparar todas
as fotos lado a lado e eliminar as que
não gostou. Assim fica mais fácil a
seleção.

ESCOLHA
No final da seleção vão sobrar apenas
as suas fotos favoritas e você pode
escolher com quais quer ficar.

24 imagens

16 imagens

40% OFF nos produtos

20% OFF nos produtos

R$ 1990,00

08 imagens

R$ 1490,00

03 imagens

10% OFF nos produtos

R$ 890,00

R$ 390,00

Fotos adicionais por R$ 120,00 cada.
Todas as imagens serão entregues em formato digital, editadas, em alta resolução
e otimizada para redes sociais.
Cabelo e maquiagem inclusos para uma pessoa

Se tiver vários amigos em seu local de trabalho querendo uma foto também,
podemos marcar um ensaio em grupo. Cada pessoa paga separadamente e recebe
01 foto editada. Quanto mais pessoas, menor fica o valor de cada imagem.

5-10 pessoas

R$ 95,00

10-15 pessoas

R$ 85,00

15-20 pessoas

R$ 75,00

+ de 20 pessoas

R$ 65,00

Não inclui cabelo e maquiagem

Uma vez por mês fazemos um dia especial de ensaios focados em clientes que
não querem fazer um ensaio completo. Acompanhe em nosso site ou redes
sociais para saber a próxima data. Vagas extremamente limitadas.

45 minutos de ensaio
cabelo e maquiagem inclusos
03 fotos editadas

Fotos adicionais por R$ 120,00 cada.
Todas as imagens serão entregues em formato digital, editadas, em alta resolução e otimizadas
para redes sociais.

As fotos são impressas em uma tela de tecido canvas ficando com
aparencia de uma pintura.

CANVAS 80X60 CM

R$ 1550,00

CANVAS 60X40 CM

R$ 935,00

Os quadros de metacrilato são produzidos com a foto sob uma camada de metal
e a frente de acrílico cristal.

METACRILATO 60X40 CM

R$ 1395,00

Moldura de madeira e paspatur, com vidro na frente para proteção.

TAMANHO 34 X 34CM

R$ 199,00

TAMANHO 24 X 18CM

R$ 110,00

Agora que as mídias sociais
assumiram um papel tão importante
na promoção de nossas habilidades
profissionais, ter uma foto de impacto
é mais importante do que nunca.
Apresentar um retrato profissional de alta qualidade é um grande investimento na sua
marca pessoal.

"Excelente trabalho, ótima
qualidade, impecável!
Muito profissionalismo por
toda a equipe, ambiente
aconchegante, fotógrafo
atencioso e detalhista.
Maquiadora perfeita e
atenciosa em cada detalhe.
Resultado sensacional!"
GRACIELLA HERMES

O QUE VESTIR?
Dicas para Mulheres
Use cores sólidas e básicas. As estampas ou
jóias muito chamativas tiram a atenção da foto.

As roupas justas fotografam melhor! Roupas
largas e folgadas farão você parecer acima do
peso.

Traga pelo menos uma cor de roupa ou
acessório que combine ou realce os olhos.

Padrões de cores que são ousados, mas não
confusos, podem funcionar - listras, xadrez,
bolinhas, coisas assim podem parecer bem legais.

"A confiança produz beleza"
Steé Lauder

Traga pelo menos uma regata (se for uma blusa
de alcinha, certifique-se de ter um sutiã que
funcione bem com ela.)

O QUE VESTIR?
Dicas para Homens
Use cores sólidas! As estampas muito
chamativas tiram a atenção da parte mais
importante da foto: o seu rosto!
Evite roupas folgadas ou acessórios muito
grandes. Camisas gola “V” tendem a ser mais
bonitas do que as de gola redonda.
Traga tudo o que for usar limpo e muito bem
passado. Venha com suas roupas em cabides, se
possível.

"O estilo é uma maneira muito
simples de dizer coisas
complicadas."
Jean Cocteau

Traga um par de jeans bem ajustados. Eles ficam
ótimos e, além disso, ter bolsos lhe dá algo para
fazer com suas mãos na hora das fotos.
Traga uma variedade de estilos e camadas de
camisas que podem ficar por cima. Blazers,
jaquetas, blusas, são todas boas escolhas.

PREPARAÇÃO PARA O ENSAIO
Para iniciar seu dia sem estresse, separe todas
as roupas e acessórios que vai usar na noite
anterior.

Chegue para o ensaio com sua pele hidratada,
sem nenhuma maquiagem.
Você pode deixar sua maquiagem em casa ou
pode trazer alguma cor especifica que queira usar
no ensaio.

Venha com as unhas feitas, lembre-se de não
usar nenhuma cor chamativa demais.

Tenha uma ótima noite de sono e não esqueça
de tomar um café da manhã saudável

Entre em contato
ENDEREÇO
Rua Leonardo Francisco Nogueira
203 Jd Coopagro - Toledo - PR

EMAIL
contato@fotografiaheadshot.com

TELEFONE
(45) 99944-9540

WEBSITE
www.fotografiaheadshot.com.br

INSTAGRAM
@fotografiaheadshot

FACEBOOK
facebook.com/fotografiaheadshot

