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Com anos de experiência, a Agência Dior está no mercado para somar, ou para fazer a diferença na carreira 
profissional do seu filho. 

Com propostas inovadoras nosso diferencial focado exclusivamente em cada agenciado, trabalhamos em 
parceria com toda a família...queremos conhecer você e saber qual a sua necessidade.

A Dior é uma agencia de modelos infantil e teen (0 a 21 anos), voltada para o mercado publicitário, filmes, fotos,
comerciais de tv, desfiles, séries e catálogos.

Entre em contato, acompanhe as novidades em nosso facebook e instagram.Entre em contato, acompanhe as novidades em nosso facebook e instagram.

É um grande orgulho ter você aqui na Agência Dior. 

O próximo passo é a montagem do composite e iniciar nosso trabalho.

Assim que o seu material e cadastro estiver liberado para a Dior, daremos inicio ao seu cadastro, o composite 
fica disponível aos nossos clientes e aos pais através de nosso site www.agenciadior.com.br ou 
www.diorkids.com.br e além disso nossos clientes recebem um casting selecionado com nossos modelos, 
incluindo os new faces. Os pais recebem tambem um email com a copia do composite.

Nossa agencia encontra-se na Rua Frederico Nossa agencia encontra-se na Rua Frederico Wolf, 58 - Vila Leopoldina, ao lado da estação de trem Leopoldina.

Nosso agenciamento vale por 12 meses a partir da data que o composite fica pronto.

Durante o periodo de contrato o agenciado tem direito a fazer as renovações fotográficas em nosso estudio sem
custo, lembrando que essa renovação fica de uso exclusivo da Dior. Caso o agenciado queira ter acesso as 
fotos, sera cobrada uma taxa.

Nos colocamos ainda a disposição através de nosso telefone fixo: 11 3181-0006 ou nosso email 
contato@diorkids.com.br.

Mais uma vez agradecemos a confiança em nossa Agência!

Atenciosamente

Andressa Lorenzon
Diretora de Casting
Whats Whats 11. 94737-9958

Com anos no mercado tivemos o prazer de lançar Atrizes como: Klara Castanho, Giovanna Grigio, 
Sophia Valverde, Bia Jordão, entre outras.

A Influencer Juju Franco, que inclusive foi descoberta pela Dior no Evento de Santos do MGT.

Agência Dior


