
PASSO A PASSO
PARA TER FOTOS
LINDAS NO
CLOSET VIRTUAL

ATENDIMENTO 
ONLINE



ORIENTAÇÕES
PARA A CLIENTE



PASSO 1

Fotografar todas as 
suas peças



1- Encontre uma parede lisa com fundo
branco ou neutro (ou uma superfície lisa
vertical, com a porta do guarda-roupa,
por exemplo) onde se consiga pendurar um
cabide

2- Coloque a peça de roupa que vai ser
fotografada em um cabide

3- Pendure o cabide com a peça no local
escolhido

4 - Tire a foto com o máximo de luz que
conseguir

FOTOS DAS ROUPAS



1- Encontre uma mesa onde se consiga
organizar e visualizar todos os
acessórios 

2- Faça fotos de cima para baixo, para
que dê para visualizar as peças expostas

3 - De preferência, faça fotos em
blocos, tentando aproximar mais as peças
e não uma geral com tudo.

FOTOS DOS ACESSÓRIOS



1- Encontre um piso liso onde se consiga
organizar e visualizar os sapatos.

2- Faça fotos de cima para baixo, para
que dê para visualizar as peças expostas

3 - De preferência, faça fotos em
blocos, tentando aproximar mais as peças
e não uma geral com tudo.

FOTOS DOS SAPATOS



PASSO 2

Enviar todas as fotos 
para a sua consultora



PASSO 3

A CONSULTORA VAI
MONTAR OS GABARITOS
DAS PRODUÇÕES DE
LOOKS NO CLOSET
VIRTUAL DA MOSTY DA
CLIENTE



PASSO 4

Gabarito na prática!



1- Observe as montagens dos looks feitos
pela sua consultora no closet virtual da
Mosty

2 - Separe os looks que vão ser fotografados

3 -Encontre uma parede branca e lisa em um
espaço com boa iluminação

4 - Posicione a câmera em um tripé, ou
apoiada em um livro numa altura certa que
enquadre todo o seu corpo. Ou, no melhor dos
mundo, peça alguém de sua casa para fazer as
fotos para você. 

5 - Se fotografe com os looks propostos no
closet virtual

STRIKE THE POSE!



PASSO 5

Enviar todas as fotos 
para a sua consultora



PASSO 6

A consultora vai substituir os gabaritos pelas
fotos da cliente usando as produções dos looks



PASSO 7

ARRASE!


