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CHECKLIST PRÉ FOTO

Às vezes o clima pode interferir na 
foto perfeita. Permita-nos editar 
suas imagens para potencializar  
ao máximo sua captação

Real estate photography isn’t easy. Use this checklist to get your listing ready for photography.

GERAL
REMOVER
Sempre maximize espaços para criar uma sensação de 
amplitude. Lembre-se de que menos é mais!

 o Retratos de família

 o Recordações

 o Tigelas de comida de animais, roupas  
de cama ou brinquedos

JANELAS E ESPELHOS
 o Livre de marcas

PISOS
Remova esses ítens para melhorar a noção do 
tamanho do piso nas fotos.

 o Todos os cestos de lixo 

 o Tapetes

 
 
 
 

LUMINÁRIAS, LUZES E 
VENTILADORES

 o Acenda todas as luzes e luminárias

 o Desligue ventiladores de teto

 o Substitua lâmpadas com defeito (muito importante 
para fotos de fim de tarde/crepúsculo)

LOUNGE/SALA DE ESTAR
AMBIENTE LIVRE DE

 o Controles remotos

 o Vídeo games

 o Qualquer cabo elétrico visível

 o Livros e revistas

 o Suporte de ventilador

 o Mantenha o número de almofadas ao mínimo 
necessário e bem organizadas

Dica: se você tem objetos de decoração ou uma mesa de 
centro bacana, você pode colocá-los sobre a mesa, de 
maneira harmoniosa.
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Não deixe a estação estragar uma foto 
incrível. Permita-nos melhorar suas 
imagens e remover ítens indesejados 
para dar destaque à sua captação

Dica: um ambiente pode parecer bem diferente 
dependendo de como a foto foi tirada, portanto, faça 
algumas e escolha sua favorita. Isso é especialmente 
importante em áreas como quartos, cozinhas, salas de 
jantar e também sacadas com vista.

BANHEIROS
CHUVEIRO 

 o Boxe livre de marcas

 o Mantenha a tampa do vaso abaixada

REMOVA 
 o Cestos de roupa

 o Lixeiras

 o Caixas de lenço

 o Porta sabonete usado

 o Tapetes de boxe

 o Qualquer produto espalho pelo ambiente

Dica: coloque jogos limpos de toalhas em dobra dupla 
que deixam sempre uma ótima impressão. Combine as 
cores para um resultado mais atrativo.

Dica: para um toque mais profissional, centralize as 
torneiras para que fiquem alinhadas no mesmo sentido 
- bacias, chuveiros e banheiras. Lembre-se de fazer isso 
com todas as torneiras, inclusive dos banheiros, cozinha e 
áreas externas.

COZINHA E SALA DE JANTAR
REMOVA 

 o Guarde a louça

 o Esconda pequenos utensílios

 o Limpe sujeiras sobre bancos e cadeiras

 o Panos de prato

Chaleiras e máquinas de café são ok contanto que não 
poluam seu ambiente. A ideia é estilizar o espaço como 
um modelo decorado.

UTENSÍLIOS
 o Limpos

 o Livres de manchas

 o Acenda a luz do forno

 o Geladeira: retire imãs, desenhos das crianças, 
marcas de dedos e calendários
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