
Pacotes Ensaio Automotivo 2021



Fotógrafo | Designer | Publicitário

Quem sou?

Leonardo  Silva, conhecido como Leofoto ou 

simplesmente Léo. Mineiro da gema uai, nascido em 

Belo Horizonte/MG e sou formado como Técnico em 

Comunicação Visual e Graduado em Publicidade e 

Propaganda.

Atuo na área de Comunicação em seus vários âmbitos,  

bem como fotografia, design gráfico e Marketing Digital, 

mas tenho como destaque a fotografia automotiva que 

realizo desde 2007.

Clique aqui para conhecer mais sobre mim.

https://leofoto.com.br/sobre/


Há 14 anos na estrada da fotografia automotiva, foram 

inúmeros clicks realizados durante esses anos. Muitas 

fotos, histórias, “causos”, emoções, sentimentos e claro! 

Carros.

Atualmente realizo fotos para sites como Selfmade, 

Arrastandos, Super Drift Brasil, Speed Racing Day, Mega 

Space.

Clique aqui para conhecer mais sobre meu trabalho

Clicks | Vídeos | Estradas | Histórias

Para quem eu já fotos?

https://leofoto.com.br/publicacoes/




Investimento

O ensaio deve ser agendado com antecedência, por motivos da Pandemia do Covid19, 
apenas veículos que participarão do ensaio devem comparecer.

Todas as fotos são editadas e enviadas na máxima qualidade.
Para ensaios fora de Belo Horizonte, verificar taxas de deslocamento

Pack 1
10 fotos                    R$140,00    

Pack 2
25 fotos                   R$220,00 
Incluso 01 (uma) foto Pau de Selfie Automotivo (carro em movimento)

Pack 3
40 fotos                    R$300,00
Incluso 02 (duas) foto Pau de Selfie Automotivo (carro em movimento)

Formas de pagamento: 
PIX, TED, cartão de débito ou crédito em até 2x com juros no Pack 1.

Em até 4x sem juros para o Pack 2 e  Pack 3



o que é pau de selfie?
Pau de Selfie Automotivo é um equipamento que 
é fixado no carro, juntamente com a câmera para 
permitir a captura da imagem.

Isso dá uma imagem com muito mais movimento de 
fundo, com toda segurança e ao final do tratamento 
da fotografia o resultado é incrivél.



preço avulso
Foto Adicional: R$15,00

Foto Pau de Selfie Automotivo: R$35,00 (cada)

Revista Diagramada com 8 páginas: R$50,00 (cada)

VídeoClip avulso: R$290,00 (até 1 minutos)

Caneca de Porcelana: R$26,00

Quadro 50x70cm:  R$140,00

Quadro 50x75cm: R$160,00

Quadro estilo mosaico com 5 peças: Consulte para 
tamanhos e valores.
 
Capa de Celular personalizado:
Consulte para disponibilidade na produção do seu 
aparelho.



o contato

Para maiores informações ou dúvidas entre em 
contato por:

Site: www.leofoto.com.br
Email: contato@leofoto.com.br
Facebook: Facebook.com/leofotodesign
Instagram: @leofotodesign
WhatsApp: (31) 9.8737-6179

Para conhecer mais os meus trabalhos, acesse o site 
www.leofoto.com.br

http://www.leofoto.com.br

