
CRIANDO, EDITANDO E COMPARTILHANDO UMA SELEÇÃO DE FOTOS 
 

Nosso site tem opções que permitem selecionar, favoritar, editar e compartilhar as fotos escolhidas 

com o fotógrafo. 
 

Antes de criar uma lista de favoritas, o sistema requer que você entre (faça login no rodapé da 
página) ou crie uma conta no nosso site, a lista será armazenada nessa conta permitindo que seja 
acessada de qualquer computador com acesso à internet apenas fazendo login em sua conta. 

 

 

 

 

Caso já tenha criado sua conta basta fornecer o e-mail e a senha, caso contrário entre com as 
informações na opção Create an Account. 



Mais de uma lista poderá ser criada. 

CRIANDO UMA LISTA DE FAVORITAS. 

Há duas formas de criar uma lista. 
 
Na página de miniaturas clique em SELECT PHOTOS, passe o ponteiro do mouse sobre as imagens 

e marque as favoritas. Feito isso clique em ADD TO FAVORITES, caso não tenha feito login ou 
criado a sua conta ainda será solicitado a fazê-lo nesse momento. 

 

 

 

 



A outra opção é clicar na miniatura para ampliar a foto e na barra acima da imagem clique em ADD 
TO FAVORITES para incluir na sua seleção, use as setas direita/esquerda para passar as fotos. 

 

 
 

Para ver as fotos selecionadas existe um link no canto superior da tela MY SELECTION, você 

poderá revisar e excluir o que desejar, há a opção de renomear a lista ou deletá-la. 
 



 
 

 

 

COMPARTILHANDO A LISTA COM O FOTÓGRAFO. 
 

Quando uma lista é criada, automáticamente o fotógrafo terá acesso a ela, contudo também há uma 
opção para compartilhar incluindo o nome da lista e alguma observação que se faça necessário. 
Clique em SHARE FAVORITES, informe o nome da lista e escreva o que achar necessário. 

 



Pronto você compartilhou sua lista de preferidas e receberá um e-mail confirmando que o fotógrafo 
recebeu. 

 

Qualquer dúvida pode entrar em contato 79 9 8802-0025 


