A HADDAR CASTING é uma agência que esta presente no mercado desde 1995, possuímos um
casting diversificado composto de atores, modelos, atletas, músicos, artistas e também de um
grande elenco. Acreditamos no talento dos nossos agenciados, afinal, eles foram escolhidos
criteriosamente por nossos bookers. Trabalhamos com modelos de todas as idades (do bebê ao
vovô) para segmentos de moda, TV, cinema e editoriais, produtoras de vídeo, mídia impressa,
estúdios fotográficos e agencias de comunicação, também atendendo diretamente empresas
pequenas, medias e de grande porte do mercado gaucho e nacional.
Buscamos acompanhar de perto seus resultados e trabalhamos juntos para que continuem se
desenvolvendo profissionalmente. Além disso, desejamos contribuir para a formação de uma
comunidade ainda mais talentosa e qualificada para atuação em peças publicitárias.
A vida é feita de escolhas, e a HADDAR 25 é uma das agências com grande força e credibilidade
no mercado gaúcho e nacional. Como tal, estamos posicionados para suprir as demandas de casting
com ética, agilidade, disponibilidade e confiança.
Tivemos descobertas como Sheron Menezzes, Elisa Veek, Marcio Killing entre outros. Os
trabalhos com os modelos fashion temos parceiros muito conceituados no mercado da moda
nacional que trabalham com diversos países
Sabemos que neste início de nossa parceria vcs pais e modelos terão muitas dúvidas, então é muito
importante que tenhamos uma relação próxima para esclarecermos sempre qualquer
questionamento e dúvidas que possam surgir.
A porcentagem/comissão que recebemos sobre cada trabalho do modelo é fixada em 30% sob o
valor de contrato, o mesmo sempre será assinado pelos pais ou seu representante legal, o modelo
pode ter cadastro em outras agencias fora do mercado do Rio Grande do Sul e aqui na nossa região
teremos exclusividade de trabalhar com a imagem dele, e, é super importante que nos mantenham
informados a cada trabalho realizado fora do Sul para que não haja conflitos de gravar/fotografar
para marcas concorrentes, pois cada trabalho tem um período de contrato do uso da imagem do
modelo para aquela marca.
O book apresentado para Haddar será válido por uns 10/12 meses, a renovação de fotos dentro
deste período só devera ser feita caso houver alguma alteração do visual, como colocação/retirada
de aparelho, cortes/coloração de cabelo ou qualquer coisa que mude em relação ao material de fotos
existente em nosso cadastro, pedimos que a cada 2/3 meses nos atualizem as medida físicas.

Em nossas redes sociais poderá conhecer um pouco mais sobre a agência:
Alguns clientes: Banco Itaú, Nestlé, Vivo, CEF, Shopping Iguatemi, Banrisul, Sicredi, Unimed,
Tramontina, Banco do Brasil, Bradesco, CEF, Barra Shopping, Shopping Iguatemi, Calçados
Piccadilly, Sadia, Perdigão, Cultura Inglesa, Wal-Mart, Basf, Pão de Açúcar, Nestlé, Grendene
entre muitos outros....
Podem fazer contato por telefone ou whats para uma conversa individual ou agendarmos uma visita
para melhor explicarmos nosso sistema de trabalho e também poder tirar todas as dúvidas que
tenham em relação deste novo mercado para vcs pais e modelo.

Endereço: Rua Sacadura Cabral 290 bairro Petrópolis - Porto Alegre/RS

O cadastro na Haddar Casting será válido enquanto estivermos recebendo material e dados
atualizados do modelo.
Emails: haddar@haddar.com.br
Site:
www.haddar.com.br
Instagran: @haddarcasting
Facebook: https://www.facebook.com/haddarcasting/
Fones: 55 51 3028 5859 / 3024 6119
Celular/Whats 55 51 99503 8989

Razão Social: Estúdio RBS Eventos Eireli
Nome Fantasia: Haddar Casting & Eventos
CNPJ: 15362711/0001-83
Inscrição Estadual: Isento
Endereço: Rua Sacadura Cabral, 290
Bairro: Bairro Petrópolis CEP: 90690-420
Cidade: Porto Alegre Estado: RS País: Brasil
Telefones: 55 51- 3024 6119 / 3028 5859
E mail : haddar@haddar.com.br
Diretora responsável geral: Rosangela Blumenthal Sequeira
DADOS BANCÁRIOS:
ESTÚDIORBS EVENTOS EIRELI
BANCO ITAÚ - 341
AGÊNCIA 8529
C/C 18812-2
PIX 15362711000183

Sejam bem vindos!

Rosangela Blumenthal Sequeira

Mariana Bard

Diretora

Booker
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