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INTRODUÇÃO

Produzidos com materiais diferentes e, muitas
vezes, nobres, os álbuns fotográficos conquistam os
clientes atuais porque transmitem exclusividade,

INTRODUÇÃO

algo desde sempre desejado pelas pessoas. Assim, a
disponibilização das fotos em um álbum personalizado
pode ser a opção mais interessante e lucrativa para o

Como você entrega as fotos dos seus clientes?

fotógrafo, proporcionando uma vantagem competitiva

Antigamente, era muito comum que os clientes

para a sua imagem profissional.

solicitassem de seus fotógrafos as fotos impressas.
Ao longo do tempo, a entrega passou a ser feita

Neste guia para a criação de um álbum fotográfico

em mídias como CD, DVD e pen-drive. Agora,

perfeito, vamos apresentar as vantagens de se

temos os serviços de nuvem, em que basta subir os

trabalhar com esse tipo de produto, as orientações

arquivos em um servidor e compartilhar o link dele

para que você crie e diagrame um layout top (com 30

para o download das fotos. É tudo muito prático.

dicas sensacionais de diagramadores famosos) e ainda

Mas, mesmo diante de tanta tecnologia, uma

daremos conselhos certeiros para que você aprenda

opção antiga se fortaleceu e ganhou roupagem

como vender mais! Você não pode deixar de devorar

nova: o álbum fotográfico.

todo este material épico. Então vamos lá!
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POR QUE OFERECER
ÁLBUNS DE FOTOGRAFIA
PERSONALIZADOS?

Mas o que isso tem a ver com o seu trabalho
como fotógrafo?

Os consumidores, nos últimos anos, têm se
comportado de maneira cada vez mais exigente

Absolutamente tudo! Você é a sua própria empresa e,

diante dos produtos e serviços que adquirem. Isso

como tal, deve ficar atento às tendências de mercado

acontece porque, graças à tecnologia, eles estão

— inclusive as que não estão diretamente ligadas ao

mais informados acerca das opções existentes

seu trabalho. Isso significa que, mesmo em relação

no mercado. As empresas, para suprirem as

aos serviços fotográficos, os clientes têm o desejo de

necessidades deles e fidelizá-los, diversificam os

adquirir soluções personalizadas. Em alguns casos, vale

próprios portfólios e criam soluções cada vez mais

dizer, eles podem não saber disso. É aí que você entra,

personalizadas.

despertando o desejo de consumo.
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Há quem prefira a entrega das fotos somente no

DURABILIDADE

formato digital, pois, colocará nas redes sociais
ou enviará aos familiares. O fato é que, quando

Por mais modernas que sejam, as fotografias em

o momento é muito especial (como um noivado,

CDs, pen-drives e HDs podem ser corrompidas,

casamento, nascimento, adoção de um pet ou

apagadas manualmente ou por meio da ação de vírus.

aniversário), ele propicia um cenário em que a

Confeccionado e armazenado do modo correto, o

confecção de um álbum personalizado se encaixa

álbum fotográfico apresenta alta durabilidade. Várias

perfeitamente. Trata-se da eternização física daquela

gerações da mesma família terão acesso ao seu trabalho,

ocasião, em um produto bonito, palpável e à altura da

proporcionando momentos únicos para todos os

importância do evento.

integrantes.

Convenhamos também que um álbum impresso

EXCLUSIVIDADE

dispensa bateria e conexão com a internet, não é
mesmo? Se ele apresentar um resumo bonito e bem

A menos que alguém copie literalmente o seu trabalho,

contado da história de um bom momento, transmitirá

o álbum personalizado será eternamente uma peça

os sentimentos das pessoas que ali foram retratadas. Os

exclusiva. A possibilidade de personalizá-lo torna o

álbuns fotográficos servem para decorar, criar instantes

produto mais atraente, a ver com a personalidade do

de interação e, principalmente, guardar fisicamente uma

cliente e com um design único, que representa o seu

ocasião especial. Confira outras vantagens dos álbuns

trabalho. E digo mais: esse toque artesanal ajuda a

de fotografia personalizados.

encantar e vender com mais valor.
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HISTÓRIA

VALOR

A criação de um álbum fotográfico envolve vários

Os álbuns de fotografia agregam valor ao seu trabalho,

aspectos, entre eles, a organização e curadoria das

proporcionando um diferencial competitivo no mercado.

imagens. Aproveite para contar uma história completa,

Quem mais, além de tirar fotos incríveis, consegue

com início, meio e fim. O dia do casamento, por exemplo,

montar um produto personalizado que conte tão

pode ser apresentado como um roteiro que mostra o

incrivelmente a história das pessoas? Pense nisso

preparo dos noivos, a emoção dos pais, o vestido da

como um benefício para ganhar mais, ser reconhecido e

noiva, a chegada dos convidados e todos os detalhes que

fidelizar clientes. Um produto bem-feito gera marketing

acontecem em uma data especial como esta.

para a sua empresa e propaganda espontânea.
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Uma única imagem guarda consigo diversas informações,
portanto, um álbum com fotos bem selecionadas

COMO CRIAR UM ÁLBUM
FOTOGRÁFICO PERFEITO?

transmite muitas lembranças que preservam os melhores
momentos de uma vida. Sendo assim, você precisa ter
a capacidade de olhar para todos os cliques que tiver
à disposição e organizá-los de modo que reflitam a

Para que o álbum apresente uma história especial

importância do que foi retratado.

e, ao mesmo tempo, destaque o seu trabalho,
considere organizar as imagens de forma que elas

A seguir, darei mais dicas necessárias para você criar um

contem uma narrativa organizada.

álbum fotográfico perfeito.
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SELECIONE AS MELHORES IMAGENS

CONTE UMA BOA HISTÓRIA

A escolha das imagens é o passo mais importante para a

O seu álbum pode ser reduzido a um mero livro com

criação do álbum fotográfico perfeito. Esse é o processo

fotos bonitas ou pode contar uma história de

que chamamos de curadoria. Tenha em mente o objetivo

verdade, que ganha vida a cada página. Qual

por trás das fotos e não tenha medo de remover cliques

opção você prefere?

redundantes ou com pouco impacto. Deixe apenas
as melhores fotos, guiando a narrativa através dos

Utilize a técnica do storytelling e

grandes momentos. Você não precisa mostrar tudo que

consiga transformar o modo de apresentar as

aconteceu, apenas o que é mais marcante e que conta

fotografias. Entenda que cada uma das imagens

melhor a história devem permanecer.

irá ser interpretada e contar alguma coisa,
portanto, monte uma narrativa completa,
coerente e atraente.
O álbum não precisa ser organizado apenas na
sequência em que os fatos aconteceram. Procure saber
um pouco mais sobre os clientes, conhecendo a história
deles. Identifique os momentos representativos, os
objetos que têm a ver com a história do casal e os
parentes mais importantes.
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APRESENTE O CENÁRIO
Já que falei de criar uma narrativa, uma boa dica é escolher algumas
imagens do local onde o ensaio fotográfico ou evento ocorreu.
Isso é interessante para termos um contexto que enriqueça a
compreensão de quem está vendo o álbum.
A apresentação do local permite que, ao folhear o álbum fotográfico,
o espectador seja transportado para dentro da história e possa
imaginar o clima daquele dia. Sendo assim, aposte na utilização de
imagens que apresentem as locações e alguns dos seus detalhes.

UTILIZE ALGUMAS SEQUÊNCIAS DE IMAGENS
Tanto os ensaios fotográficos quanto os eventos, como o
casamento ou aniversário, são ricos em ações que podem ser
transformadas em sequências. A hora de apagar as velas, por
exemplo, pode ser apresentada em antes, durante e depois. O
mesmo vale para a noiva jogando o buquê ou uma chuva de pétalas
em um ensaio sensual.
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Antes de partirmos para as dicas de diagramação,
coloque o seu espaço de trabalho em ordem. Se ele
estiver bagunçado, você ficará impaciente e perderá a
concentração necessária para a confecção do álbum.
Preparado? Conheça as dicas de diagramação para um
álbum perfeito.

DOMINE UM PROGRAMA DE EDIÇÃO
Escolha um bom programa de edição para diagramar o

DICAS DE DIAGRAMAÇÃO
PARA UM ÁLBUM
PERFEITO

álbum fotográfico. Vou sugerir 4 a seguir.

#1 PIXELLU SMARTALBUMS
Disponível para teste gratuito por 14 dias, o Pixellu

A diagramação de álbuns fotográficos pode

SmartAlbums disponibiliza muitos modelos prontos.

parecer uma tarefa complicada, difícil e demorada.

Todos eles são editáveis, portanto, você usa a sua

Saiba que não é. Algumas adaptações no seu fluxo

criatividade para montar com base no modelo que

de trabalho permitem que você ganhe tempo e

preferir. Selecione as imagens, arraste e solte para

agilidade no processo.

visualizar como o álbum está ficando. É muito fácil e útil.

14

DICAS DE DIAGRAMAÇÃO PARA UM ÁLBUM PERFEITO

#2 INDESIGN

#4 INDIMAGEM SWIFT

Não apresenta modelos prontos e você precisa criar

Reúne os principais benefícios das opções até aqui

o seu a partir do zero. Em compensação, após ter

apresentadas, com uma vantagem: a possibilidade de,

elaborado o seu modelo, o InDesign permite salvá-lo

ao finalizar, solicitar diretamente a impressão. Você

de um modo que a substituição das fotos e de outros

também pode adquirir acessórios para agregar mais

elementos pode ser feita com bastante rapidez. O

valor ao seu trabalho, como uma caixa em madeira

projeto final para backup fica mais leve que o Photoshop,

de lei com base interna em tecido. Entre as opções de

ocupando menos espaço na sua máquina. É ótimo para

álbum, permite diversos tipos de encadernação com

quem personaliza cada detalhe.

formatos e materiais diferenciados — de acordo com as
necessidades do seu cliente. E o melhor, é grátis!

#3 PHOTOSHOP
O Photoshop possibilita uma diagramação completa
sem recorrer a outros softwares ou plug-ins. A
quantidade de recursos desse software permite que
você não somente monte o álbum, mas trate as imagens.
Seus recursos, como o comando de objetos inteligentes,
permite que você insira várias fotos diferentes em uma
mesma página e trate elas em poucos segundos.
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TENHA CUIDADO COM A
QUANTIDADE DE ELEMENTOS

ESCOLHA UMA BOA FONTE
Muito cuidado ao escolher a tipografia dos álbuns

Se as fotos não preencherem uma página dupla por

fotográficos. Alguns clientes indicarão as preferências

completo, como aquelas panorâmicas, organize-as para

deles, mas é você o profissional responsável pela

que sobrem áreas de “respiro” (espaços livres). Isso dá

unidade visual do produto que será entregue.

leveza ao álbum e à compreensão das imagens. Se optar
pela utilização de outros elementos, como os vetores,

Estude o uso apropriado das fontes para saber quais

não esqueça de repeti-los ao longo do álbum para criar

delas são as mais indicadas para cada tipo de álbum.

unidade visual.

CRIE O SEU PRÓPRIO ESTILO DE LAYOUT
TOME CUIDADO COM AS CORES
Por mais que você opte por soluções prontas, será
Ao colocar várias imagens ao longo do álbum, preste

possível adaptá-las ao seu estilo.

atenção e tome cuidado para uniformizar as cores das
fotos. Muitas vezes, os fotógrafos utilizam mais de

Estabeleça os elementos que você mais se

um corpo de câmera nas coberturas e acabam tendo

identifica e trabalhe com eles frequentemente,

diferenças de cor nas imagens descarregadas. Não

permitindo que as pessoas olhem para o álbum e

esqueça de abrir as páginas no Photoshop e ajustar os

reconheçam o seu esforço ali.

tons de cada lâmina.
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SÉRGIO NOGUEIRA
Fotógrafo e Editor da Robison Kunz Fotografia
EVITE OS MODISMOS, SEJA ATEMPORAL
Lembra-se da cor seletiva (foto PB com olhos ou lábios
coloridos)? Isso mesmo, ela esteve em moda nos anos
90, certo? Hoje ninguém suporta.
Evite qualquer tipo de modismo, principalmente

DICAS IMPERDÍVEIS DE
3 DIAGRAMADORES
FAMOSOS

quando falarmos em fotos de casamento. Sempre que
quiser fazer algo que seja bom hoje e daqui a 50 anos,
lembre-se de Leonardo da Vinci e foque na simplicidade.
Como ele mesmo disse: “A simplicidade é o máximo
grau de sofisticação.”.
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MENOS É MAIS

MANTENHA UMA IDENTIDADE

Essa dica vale para quase tudo na vida e não podia ficar

Sempre que possível tente utilizar o mesmo tipo de

de fora desta lista. Escolher muitas fotos de determinado

tratamento em todas as fotos do casamento.

assunto não significa que ele será contado da melhor
forma. Indo ao encontro da dica anterior: simplifique.

Defina uma coloração, contraste, tipo de preto e
branco para aquele casamento e tente mantê-lo do

EDITE FOTOS EM BLOCOS

início ao fim, isso vai ajudar a criar uma identidade
bem forte nas suas fotografias e no seu álbum.

Procure editar fotos em blocos. Por exemplo,
quando começar o tratamento das fotos do making of

PENSE NO ÁLBUM COMO UM TODO

da noiva, leve em consideração que elas ficarão na
mesma lâmina ou, pelo menos, no mesmo “capítulo

Na mesma linha de pensamento da dica 4, pense na

do álbum”, isso vai ajudar a manter um padrão,

totalidade das lâminas como um todo e não em

principalmente de tonalidades.

lâminas individuais.
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DEIXE AS FOTOS FALAREM POR SI MESMAS

COLORIDO VS PRETO E BRANCO

Evite que o tratamento chame mais atenção do que a

Não há regras, mas podemos levar algumas coisas em

foto propriamente dita. Deixe que o protagonismo seja

consideração. Por exemplo, se o casamento for mais

do momento fotografado.

despojado, colorido, na praia ou em outro lugar da
natureza, é possível utilizar a grande maioria de fotos
coloridas. Se por outro lado o casamento for mais
clássico, o preto e branco surge como uma boa opção.

TIRE PARTIDO DO PRETO E BRANCO
Em algumas fotos de determinados momentos, é
possível utilizar o preto e branco a nosso favor.
Por exemplo, fotos que retratem uma emoção
quase sempre serão mais fortes em PB. Nesse caso,
não vamos nos “distrair” com cores de roupas,
decoração, ou qualquer outra coisa que tire o foco
do que precisa ser visto: a emoção!
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TENHA CUIDADO COM OS
FUNDOS BRANCOS
De novo, não é uma regra. Mas, por vezes,
quando colocamos várias fotos com
fundo branco em uma página que também
é branca, acabamos por ter o efeito
“vazamento”. Que é quando não conseguimos
notar onde termina a fotografia. Se não for
utilizada com propósito, é um tipo de lâmina
que nem sempre agrada.

SEJA CONSISTENTE
Uma das principais características dos
grandes profissionais é a consistência.
Nesse caso, consistência fotográfica, de
tratamento e de design, são essenciais para
colocar um profissional em um nível superior
à média do mercado.
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MESMO QUE VOCÊ NÃO VÁ DIAGRAMAR,
ESTUDE ESSE MUNDO MARAVILHOSO!
Alguns fotógrafos não têm argumentos para
aquela famosa frase: “Para que tanto espaço
em branco?”. E para você aprender o que isso
significa, é preciso estudar!

ALINE BUDZYN
Fotógrafa e diagramadora

E POR FALAR EM ESPAÇOS EM

NÃO SUBESTIME UM BOM DESIGN

Muitos fotógrafos não ensinam o seu cliente

BRANCO, VALORIZE-OS!

sobre os espaços em branco, mas eles são de
Hoje falamos sobre álbuns com o design

extrema importância para o descanso dos

muito bem envolvido, mas muitos fotógrafos e

olhos. Imagine uma lâmina de decoração (pode

diagramadores não sabem a verdadeira função

ser de qualquer evento) sempre cheia de cores

e para que ele serve. O design está aí para nos

e elementos: ela deixará os seus olhos cansados

ajudar porque significa funcionalidade. Mas qual

e confusos. Por isso, o “espaço em branco” é

seria a funcionalidade de um álbum? Ah, isso

necessário, por meio dele nossos olhos podem dar

veremos nas próximas dicas!

aquela descansadinha de tanta informação.
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TENHA UM ÁLBUM COM IDENTIDADE

Geralmente, as noivas ou as mães não farão um álbum
depois desses momentos importantes (embora eu

Não estamos falando da identidade visual, que é a

atenda muitas noivas e mães desesperadas para fazer

tipografia, e sim sobre unidade. Hoje, temos diversos

álbuns depois de 5 anos do evento/celebração). Não

programas que facilitam a diagramação e com isso

deixe isso acontecer! Pois quando isso acontece, o logo

se perdeu a identidade do álbum: fotos de tamanhos

do fotógrafo não vai nesse álbum e você não consegue

diferentes, espaçamentos diferentes ao longo do álbum

um marketing direto.

e diagramações repetitivas demais. Tudo isso
faz com que o álbum não tenha uma identidade.

VENDA ÁLBUNS!

Veja um exemplo: se você usar o frame da foto
na proporção 16x9 mantenha ele até o final e isso

Completando a quinta dica: venda álbuns. Quando

mostrará uma identidade. O mesmo se aplica a

você vende álbuns seu faturamento aumenta

fotos com a lâmina inteira.

muito! Falamos de um aumento de quase 60% na
venda final.

FAÇA ÁLBUNS IMPRESSOS
Os famosos álbuns sogras (ou álbuns vós) e os álbuns
Qual é a funcionalidade de um álbum? Hoje, com

de pré wedding são ótimos para aumentar as suas

Instagram, Facebook e outras plataformas online de

vendas. Pense nisso e procure sempre fazer

fotos, esquecemos de imprimir nossos registros, até

diferente do que o seu concorrente faz, é aí

mesmo os de casamentos ou aniversários infantis.

que você se destacará!
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INVISTA EM UMA TIPOGRAFIA BONITA

VÁ ALÉM DAS FOTOS

Sobre a identidade visual do álbum: invista em fontes

Sempre procuro complementar os meus álbuns, por

bacanas, hoje existem vários sites de venda de fontes e

exemplo: se meu álbum é com capa fotográfica, vou

isso é um investimento para o fotógrafo ou diagramador

investir em um box de outro material.

que cuida de álbuns. Se desprender do que é gratuito
e investir um pouco do seu tempo e dinheiro, fará a

O álbum deve fazer parte do evento e usar

diferença no seu trabalho.

as mesmas cores da decoração, isso é uma
ótima pedida!
Se o casamento for mais clássico e mais “chic”, não
adianta fazer um box de madeira rústica, pois não vai
combinar em nada! Invista em um box de couro ou até
mesmo tecidos nobres como o suede e a camurça.
Agora, se o casamento for extremamente rústico e ao ar
livre, vale a pena investir em texturas de madeira.
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FOTÓGRAFO TEM QUE FOTOGRAFAR!

POR ÚLTIMO, ESTUDE SEMPRE!

Sempre fui dessa opinião e por isso abri a empresa “Aline

Eu trabalho com diagramações de álbuns há mais de 7

B”. Alguns fotógrafos reclamam que passam noites em

anos e estou sempre buscando conhecimento. Gosto

claro editando ou diagramando, ainda não entendo

muito de ir em congressos de fotografia para poder

como conseguem dar conta de tudo! Se você quer ter

entender mais o público que eu trabalho. Com isso,

sucesso, delegue as suas atividades.

aprendi a fotografar e sei muito bem o que é uma foto
tecnicamente boa ou ruim. Para um diagramador,

Não seja possessivo com o seu material e busque

esse tipo de conhecimento é essencial, pois além de

alguém de confiança. Se você não pode pagar alguém

você diagramar bem, consegue ver qual foto colocar

para ficar no seu estúdio, existem diversos preços no

em destaque. Sugiro que todos fotógrafos estudem

mercado da diagramação e da edição.

semiótica e gestalt, são dois assuntos que eu amo e
sempre uso nos meus álbuns, afinal, como eu

Eu mesma tenho duas empresas, a Aline B e a Kaleidos.

poderia diagramar um álbum sem estar no evento

A Kaleidos é voltada só para edição fotográfica e tenho

e sem saber quem é importante? Simples, a

uma equipe incrível que ajuda vários fotógrafos.

semiótica me ajuda muito!
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ALINE EVELIN
Fotógrafa e Designer de álbuns da Beth
Esquinatti e Nei Bernardes Fotografia

A falta de critério técnico nessa etapa pode fazer com
que, lá no final, o cliente escolha uma foto que não está
tão boa quanto outra do mesmo momento — e que é a
foto que a gente escolheria.

ENTREGUE SOMENTE O SEU MELHOR
DEMONSTRE ATENÇÃO
Recentemente, finalizamos cerca de 4,5% das fotos
de uma cobertura fotográfica para um de nossos

Talvez seja injusto transferir toda a escolha das fotos

clientes. Isso quer dizer que, de aproximadamente 18

para o cliente, sendo que ele não entende tanto quanto

mil fotos, eles receberão cerca de 800. Tá certo que

você de fotografia, nem de narrativa. Por isso, depois

quem fotografa cerca de 5 mil fotos em um evento não

de editar as 800 fotos, podemos criar uma seleção

pode usar a mesma média, porém quis exemplificar a

com umas 100 a 200 imagens que o cliente poderia

maneira que fazemos, ou seja, um trabalho de curadoria

usar como guia para a escolha do álbum. Nesse ponto,

bem forte já nessa primeira seleção — que leva cerca

podemos caprichar ainda mais no Lightroom e corrigir

de uns três dias completos de trabalho, mas que será

alguns detalhezinhos finais no Photoshop, assim eles se

recompensado futuramente.

apaixonarão por aquelas fotografias.
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TENHA MOSTRUÁRIOS, POIS TUDO

FAÇA A VENDA DE FOTOGRAFIAS

COMEÇA NO ORÇAMENTO

E NÃO DE PÁGINAS

As pessoas geralmente compram aquilo que veem. Se

Quando vendemos nosso trabalho por páginas ou

nós apresentarmos um álbum com design todo poluído

lâminas de álbum, o cliente passa a comprar papel, e

no momento do orçamento, será muito difícil convencer

por isso quer aproveitar o máximo possível do recurso

o cliente de que aquilo não é o melhor.

disponível. A partir do momento que passamos a
comercializar nossas imagens (que é o que temos de

Para evitar isso, devemos criar mostruários de acordo

mais precioso), eles se tornam mais abertos a aceitar

com o nosso melhor trabalho e que poderemos entregar

páginas mais limpas (padrão “clean”).

sem problemas, e não apenas réplicas do álbum que
foi feito para um casal de noivos, ou para uma festa de

ENTENDA TUDO SOBRE O QUE É

quinze anos.

IMPORTANTE PARA O SEU CLIENTE
Acredito que se construirmos algo juntos (clientes,
fotógrafo e diagramador), o resultado final fica
melhor. Mas para isso precisamos saber quem são os
personagens principais da história que vamos retratar, e
quem são os coadjuvantes.

27

DICAS IMPERDÍVEIS DE 3 DIAGRAMADORES FAMOSOS

SEJA EXPERT EM NARRATIVA
Conhecer os elementos principais que compõem um
esquema de narrativa é fundamental para guiarmos o
cliente na escolha das fotos. É importante ter imagens
mais abertas que apresentem o ambiente como um todo,
além de contar com transições de um local para outro.
Como dizia Aristóteles: “Inteiro é o que tem início,
meio e fim”. Pense nisso!

SEJA UM ESPECIALISTA EM COMPOSIÇÃO
Ainda assim, o cliente pode ter escolhido alguma
imagem que não se encaixou bem na composição,
e com bons argumentos podemos justificar pra ele
por que eliminamos ela. Para isso, nós precisamos
conhecer os conceitos de harmonia, simetria, ritmo,
diálogo, identidade visual, movimento, etc. Com boa
fundamentação teórica e argumentação, o projeto do
álbum é aprovado 99% das vezes sem alterações.
28
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O QUE NÃO SOMA SOME
Uma das coisas mais lindas em um livro de fotografia são
as entrelinhas das histórias. Não mostrar todo o passo a

SEJA FELIZ COM A PÓS-PRODUÇÃO

passo pode ser interessante.
Escutamos muitos fotógrafos se referindo a pós como
Em alguns casos, contamos uma boa história com 50

a parte “não divertida” do negócio. Acontece que esse

fotos, em outros com 100, mas o que é mais certo é: se

é justamente o divisor de águas entre um trabalho

duas fotos discursam sobre o mesmo momento, isso

mediano ou um ótimo trabalho.

pode estar causando uma redundância prejudicial.
Valorizar o que foi feito na captura das imagens

FAÇA O MOMENTO SER AGRADÁVEL

e transformar em algo palpável como um livro de
fotografia é uma arte, portanto deveria ser um

Trabalhar com projetos exclusivos tem as suas
vantagens: o cliente fica com uma grande expectativa
de conhecer o projeto, ou seja, vai querer muito ter o
álbum em mãos.
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momento de grande alegria.
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COMO USAR ÁLBUNS PARA VENDER AINDA MAIS

A seguir, as dicas para você usar os álbuns para
vender mais.

COMO USAR ÁLBUNS
PARA VENDER AINDA
MAIS

MONTE UM KIT DE APRESENTAÇÃO
COM UMA AMOSTRA DO LAYOUT
Por mais que o cliente tenha contratado somente o
ensaio fotográfico ou a cobertura de um evento com a
entrega on-line das fotos, monte um kit de apresentação

Quando você oferece novos produtos e serviços

com uma amostra das outras possibilidades.

como fotógrafo, possibilita o aumento de ganhos
financeiros com eles. Os álbuns fotográficos

Esse kit de apresentação pode ser padrão, ou seja,

personalizados servem como valor agregado ao

basta trocar as imagens a cada cliente. Mostre uma

seu trabalho e permitem que você venda além do

arte digital do álbum e dos demais produtos que você

que consegue atualmente. Em vez de entregar as

consegue fazer a partir das fotos que foram tiradas.

fotos somente em um CD ou pen-drive, que tal
fazer um dinheiro extra com elas diversificando o
seu portfólio?
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OFEREÇA OPÇÕES PERSONALIZADAS
COM MATERIAIS NOBRES
Em relação aos álbuns fotográficos, ofereça
sempre mais de uma opção para o cliente.
Dependendo da história por trás das fotos, você
pode propor a utilização de materiais nobres como
a madeira para guardar o álbum. Da mesma forma,
apresente as demais opções de impressão para que o
cliente escolha a de sua preferência.

DÊ SUGESTÃO PARA A COMPRA
DE MAIS UNIDADES
Não se limite a somente uma unidade
do álbum fotográfico. Ofereça outras cópias aos
clientes, pois, é muito comum que os pais, em um
casamento ou formatura, queiram ter uma cópia com
eles. Lembre-se de que essas imagens possuem um
forte apelo emocional.
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DIVIDA AS FOTOS EM
MAIS DE UM ÁLBUM

APRESENTE A POSSIBILIDADE DE
INCLUIR PÁGINAS EXTRAS

Da mesma forma que você pode apresentar uma versão

Quando você criar as suas opções de álbum fotográfico,

reduzida para os pais, contando a história daquela

estabelecerá a quantidade de imagens para cada um

ocasião especial, que tal montar volumes numerados

deles. Por mais que esse seja um fator limitante,

com mais imagens? O cliente pode selecionar as de sua

pense além.

preferência e você, como um profissional criativo, pode
oferecer temas para cada volume.

Apresente a possibilidade de incluir páginas extras,
pois, isso significa aumentar os seus ganhos e a

Em uma festa de casamento, por exemplo, dá para ter
um álbum somente com os convidados, outro com o dia
da noiva e assim por diante.

33

satisfação dos clientes, caso assim queiram.

CONCLUSÃO
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CONCLUSÃO
Viu como a comercialização de álbuns por
fotógrafos é uma forma de agregar mais valor ao

Um bom parceiro de impressão, que lhe entregue

seu trabalho e, consequentemente, aumentar os

produtos de qualidade e ofereça novidades e boas

seus ganhos? Para evitar que você perca tempo

opções de valores e pagamento, pode aumentar muito

com edições complexas e longas negociações com

seus ganhos e encantar seus clientes. Pra isso, conte

as gráficas, escolha uma solução que caiba dentro

sempre com a Indimagem. Acesse hoje mesmo www.

das suas expectativas e que entregue um produto

indimagem.com.br e conheça tudo que podemos fazer

final de qualidade. Invista naquilo que você faz de

para ajudar seu negócio de fotografia. Estamos aqui pra

melhor e venda mais!

ajudar você a viver da sua paixão.
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INTRODUÇÃO

SOBRE A
INDIMAGEM

A Indimagem é uma das maiores empresas de impressão fotográfica da
America Latina e quer ajudar os fotógrafos a se desenvolverem, para
que possam crescer juntos. Pra ajudar nessa tarefa, trouxe para seu
blog os Irmãos Vanassi e a filosofia do Fotologia Podcast, que entrega
conteúdo valioso e útil de verdade para todo o mercado.

