


DESIGN DE

ÁLBUNS



De onde sou e porque estou aqui?

Amo design!
Sou formado em Desenho Industrial 
Programação Visual pela UFSM e atuo na área 
desde 2009.
No último ano experimentei os primeiros 
trabalhos na área de Design de Álbuns 
e foi paixão à primeira vista. Me 
dedico ao máximo para fazer 
sempre o melhor e 
procuro passar isso em 
todos meus trabalhos. 
Espero que eu e 
você possamos 
viver isso 
juntos e criar 
álbuns 
incríveis.



Sempre em busca da melhor solução visual!

Cada criação é única, cada momento é único.
A fotografia tem essa capacidade, de captar a 
essência e transformá-la em uma imagem.
O álbum representa isso na totalidade. 
Pensando nisso, cada identidade tem total 
sintonia com as fotos. Suas cores e formas 
devem se comunicar para juntas passar o espírito 
daquele álbum.
Conte comigo para transformar seus álbuns em 
verdadeiras peças de design e
valorizar a sua
fotografia.



Meus valores para
os melhores álbuns!

POR LÂMINA DIAGRAMADA.
OBS: SEM TRATAMENTO DE FOTOS.

15,00R$

PARA CRIAÇÃO DA CAPA, 
CONTRA-CAPA E UMA 
PÁGINA DE ABERTURA
OBS: O FORMATO E MODELO DO ÁLBUM 
NÃO TEM INFLUÊNCIA NO VALOR.

150,00R$



Vamos trabalhar juntos? É simples..

PRIMEIRO, você envia as fotos (em alta qualidade) e um breve 
descritivo (briefing) do ensaio, evento ou festa via e-mail (anexo), link 
ou da forma que desejar.

SEGUNDO, é só antecipar o pagamento de 30% do valor do 
projeto e enviar o comprovante para o e-mail contato@klausdesign.com

TERCEIRO, em até 7 dias úteis lhe envio o layout virtual para 
aprovação. Caso haja alteração, em até 5 dias úteis elas serão 
enviadas para nova aprovação. Depois de tudo aprovado, as artes 
finais serão enviadas em alta qualidade



Um design que vai além…

Além de identidades visuais para álbuns, o design abrange várias áreas,
e meu trabalho também! 
Desenvolvo identidades visuais corporativas, campanhas, embalagens 
e criações diversas para o meio virtual.
O propósito sempre é a busca pela harmonia visual, onde todas as 
áreas da sua empresa que carecem de design, estejam “falando a 
mesma língua”, desde um simples adesivo com sua marca até uma 
campanha de outdoor.
Se você necessita de alguma solução ou ajuda
nessas áreas, entre em contato e tentarei
achar o melhor caminho para o
que você precisa com muito
prazer e dedicação.




