




Sensations
Ao Futuro Casal,

Temos o imenso prazer em apresentar-
lhes o Sensations, a inovação na fotografia 
de casamento!

Somos Alex Gimenes e Renan Nakano, 
fotógrafos e idealizadores da experiência 
sensorial para casais que buscam eternizar 
o grande dia de uma forma muito espe-
cial.

Com o Sensations, vocês poderão revi-
ver quantas vezes desejarem os mais me-
moráveis momentos do enlace matrimo-
nial.

Muito além de um álbum de foto-
grafias, o Sensations proporciona uma 
experiência única.

Sejam muito bem-vindos!





Sensations

O Sensations 
foi pensado e desenvolvi-
do para promover uma experiência única, es-
timulando ao mesmo tempo os cinco sentidos, 
combinando de forma harmoniosa a fragrância, 
o sabor e o som ao se visualizar e folhear cada 
página do álbum que traz consigo eternizado 
em imagens, o mais memorável dos dias.

Sensations, mais que um álbum de fotogra-
fias, muito além de um conceito, uma experiên-
cia sensorial única.



Muito Prazer!
Sou Alex Gimenes

Em 2018 completo trinta 
anos de paixão, dedicação e 
total devoção para com a fo-
tografia.

Graduado em Comunica-
ção Digital Fotografia e, pós 
graduado em Comunicação & 
Mídia e, Comunicação Empresarial & Institucio-
nal. Docente universitário em fotografia e autor 
com três títulos publicados.

Fundador da Diaframa 8 Escola de Fotogra-
fia e idealizador do Sensations.

Sou Renan Nakano

Há dez anos me fascinei 
com a fotografia e, desde en-
tão, venho aprofundando meus 
conhecimentos nas suas técni-
cas, estética e comunicação. 
Pós graduado em Comunica-
ção & Mídia, com especializa-
ção em Digital Photography pela Harvard Uni-
versity, Comunicação Integrada e, Marketing & 
Promotion pela University of Georgia.

Diretor da Diafragma 8 Escola de Fotografia 
e idealizador do Sensations.



A Origem
O insight que originou o Sensations se deu 

ainda na Grécia, mais especificamente, na pa-
radisíaca e inesquecível ilha de Mykonos, quan-
do estávamos então registrando um enlace 
matrimonial. Intuímos que um lugar tão deslum-
brante e uma ocasião tão única deveriam ser re-
cordados de forma especial. Transcendendo um 
álbum de fotografias, deveriam proporcionar ao 
casal uma experiência que os transportasse de 
volta ao local e ao grande dia.

Aliando essa ideia inicial ao nosso know-how 
em comunicação, nasceu o conceito que logo 
se materializou na experiência sensorial que hoje 
orgulhosamente propomos a vocês, o Sensa-
tions.

A Proposta
Já imaginou se quando ao folhear o álbum 

de fotografias do enlace matrimonial de vocês, 
a sensação fosse muito além das lembranças 
daquele inesquecível dia?

Isso que o Sensations irá proporcionar, uma 
experiência sensorial única, transportando vocês 
através dos sentidos em uma completa imersão 
para dentro dos momentos mais importantes e 
inesquecíveis de suas vidas como um casal.



Missão, Visão e Valores
Oferecer a vocês um serviço e experiência 

de excelência, com qualidades e valores irrefu-
táveis.

Nós nos sentimos comprometidos desde o pri- 
meiro contato, visando sempre entender suas 
necessidades para da melhor forma atender 
suas expectativas. Entendemos que um evento 
único e tão especial merece e deve ser tratado 
com profissionalismo, respeito e, acima de tudo, 
muito carinho.



                Bem-vindos ao
Sensations!



Sensations
O Álbum

Traz eternizado em suas páginas de toque 
aveludado e belíssimas imagens todos os mo-
mentos desse dia único e tão especial. Ao fo- 
lheá-lo, vocês estarão estimulando os sentidos 
do tato e da visão.



A Fragrância

O perfume esti-
mulará o sentido do 
olfato, preenchendo 
todo o ambiente e 
trazendo um aroma 
único à experiência.

O Sabor

O chocolate estimulará o sentido do pala-
dar, adicionando uma extrema sensação de 
prazer à experiência.



O Som

Aquela canção que marcou a trajetória de 
vocês estimulará o sentido da audição, trazen-
do recordações únicas daqueles momentos tão 
especiais.

O Cristal

Traz gravado uma imagem de um dos mo-
mentos do grande dia.



A Almofada

Personalizada, com o nome do casal borda-
do, é na almofada que a fragrância será borri-
fada e, assim, exalar para o ambiente o aroma 
único presente à experiência.

O Pendrive

Contém todas as fotografias tomadas no 
evento e também um belíssi-
mo álbum digital.

Um pequeno item que 
abriga um conteúdo inesti-
mável.

A Pedra Preciosa

A Safira azul confere um toque especial ao 
Sensations e, não por acaso. A joia é um podero-
so talismã que simboliza o amor, a união 
perfeita, estável e duradoura, tudo aquilo 
que vocês almejaram desde o momento 
em que decidiram se tornar um casal.



A Embalagem

Envolvendo o estojo e, assim proporcionan-
do uma proteção extra, a embalagem é con-
feccionada de forma artesanal em camurça.



O Estojo

Um delicado arabesco é bordado em sua 
tampa, adicionando sutileza e muita elegância 
ao Sensations.



Confeccionado de forma artesanal e reves-
tido externamente em couro natural, o estojo 
acomoda e protege todos os itens do Sensations. 



Álbuns Adicionais

Duas réplicas em tamanho reduzido do ál-
bum que compõe o Sensations, os álbuns adicio-
nais são uma cortesia nossa para o casal presen-
tear os familiares.

Acondicionados em elegantes luvas con-
feccionadas em couro ecológico para maior 
proteção.

O Sensations é personalizável, garantindo 
ao casal uma experiência única, exclusiva!



                 Convite
Nós nos sentimos muito honra-

dos em convidá-los para vivenciar a 

experiência Sensations.

Entrem em contato conosco para que 

possamos agendar uma visita.

Muito obrigado pela atenção despen-

dida e até breve!

Cordialmente
Alex e Renan

diafragma8.com.br/kitsensations
sensations@diafragma8.com.br
(11) 99780  2340  /  99742 2054






