Carla Fernandes

Diretora da agência Lumini, fundada em 2014 em São Paulo. Formada em
Marketing pela Universidade Paulista UNIP e Fotografia pelo Centro
Universitário Senac. Cuida do Casting e faz o primeiro contato com os
agenciados; fotografa as crianças, tem contato direto com produtores/clientes e
cuida de todo o marketing e visual da agência, inclusive site, Instagram e os
composites para divulgação dos modelos e atores.

Viviane Tagawa

Formada em Recursos Humanos pela Universidade Estácio de Sá e ciências
Contábeis pela Faculdade Unisa. Cuida de toda a parte burocrática da agência,
área administrativa, financeiro, contas a pagar, contas a receber, pagamentos
de cachê e auxilia no atendimento aos agenciados.

INFORMAÇÕES SOBRE A AGÊNCIA LUMINI:
- a idade que ela mais trabalha:
de 0 há 20 anos (não temos uma idade específica) trabalhamos com todas
dentre essas.
- o segmento que trabalha:
Modelo, elenco, novelas, campanhas, propaganda, tv, curta metragem, longa
metragem, séries, desfile e etc.
- como a agência faz o primeiro contato com o participante logo após receber
seu material:
Assim que recebemos todo o material dos agenciados, fazemos as lâminas e
enviamos um e-mail de apresentação a todos os pais dando boas vindas e
informando o inicio do agenciamento; na sequencia postamos no instagram
/facebook, e já subimos os modelos para o site da Agência.
- diferenciais:
Dispomos de um Casting diverso com todos os tipos e etnias, nossa maior
preocupação é com a qualidade e desenvolvimento dos nossos agenciados,
suporte e esclarecimento antes, durante e após os testes e trabalhos é
essencial. Nossa filosofia no mercado é a busca e pesquisa de novos talentos,
carinha nova e feliz, que estejam a fim de crescer e conhecer mais desse meio, o
que nos agrega um diferencial no atendimento a todos os nossos clientes e
produtores de elenco.
- páginas nas mídias sociais:
Site: www.luminicasting.com.br / Instagram: @luminicastingoficial
Facebook: facebook.com/luminicasting
- endereço:
Estamos em um local provisório na Zona Sul de SP – por enquanto só estamos
atendendo online ou com horário agendado aos finais de semana.
- contato (tel/ e-mail):
Tels: (11) 9 4706-9122
contato@luminicasting.com.br
- quanto tempo dura o agenciamento:
2 anos – sem exclusividade
- qual a taxa de comissão que a Lumini desconta dos cachês:
38%
- quando é preciso renovar as fotos? E como funciona a renovação do
material:

O material fotográfico, as medidas e informações de contatos pessoais dos
talentos poderão ser renovados dessa forma:
- A cada 6 meses para crianças entre 4 e 12 anos.
- Uma vez ao ano para maiores de 12 anos e adultos.
*Se o talento quiser renovar as fotos conosco, a taxa de renovação é
R$
100,00 (2 trocas de roupa) e ele recebe 40 fotos via link digital (wetransfer).
- dados bancários para depósito da taxa de agenciamento:
Agencia Lumini Kids LTDA - ME
CNPJ: 24.365.443/0001-44
Dados Bancários:
Banco Inter 077
Ag: 0001
C/c: 9125236-9
PIX: 24.365.443/0001-44

Qualquer dúvida estamos a disposição.
Obrigada e seja bem vindos a Agência Lumini.

