APRESENTAÇÃO
Olá, eu sou a scrapper Lari Batista. Que tal nos
conhecermos melhor? Minha história com o scrap é de
pura paixão, tanto que no ano de 2009, decidi trabalhar
exclusivamente com scrapbook.
Hoje, já são mais de 10 anos de experiência dando aulas,
oficinas e workshops pelo Brasil todo. Em 2012, dei um
passo importante na minha história e abri meu próprio
ateliê que leva meu nome.
Sou apaixonada por papéis coloridos, projetos alegres e
mini álbuns gordinhos. Ou seja, tudo que envolve Scrap
eu tô dentro! Há 2 anos tenho um projeto que vem
movimentando do Scrap no Brasil. Gostaria que você
fizesse parte deste movimento em 2018.
CLIQUE E SAIBA MAIS SOBRE LARI BATISTA

O PROJETO
Em 2016, desenvolvi um projeto chamado “O Melhor de 2016”, um
álbum para guardar os melhores momentos que aconteceram com
você e sua família durante o ano. Em Março de 2016, lançamos o
projeto em parceria com a loja Ateliê Craft (Caruaru, PE) e todos os
meses, lançava um projeto novo de página dupla. Mês a mês,
tínhamos um tema e uma técnica diferente. O projeto completo
durou 10 meses. Começamos com as técnicas mais básicas até as
mais avançadas. Escolhi um tema previamente para trabalharmos a
cada mês (como viagem, amigos, familia, natal etc). A ideia do
projeto deu tão certo que em 2017 lançamos “O Melhor de 2017” no
mesmo formato: um álbum 30x30cm com 10 páginas duplas para
abrigar seus melhor momentos do ano. Neste ano tivemos 16
tutoras espalhadas pelo Brasil. Formamos uma rede de pessoas
fazendo scrap ao mesmo tempo. Foi delicioso reunir tantas pessoas
e tantos sotaques em um mesmo projeto!

O OMD2017 PELO BRASIL
O Melhor de 2016 foi maravilhoso, mas,
sinceramente, o 2017 foi incrível! Fomos
muitas pessoas espalhadas por esse país
enorme fazendo um mesmo projeto. Ou seja,
tínhamos uma mesma página com sotaque
gaúcho e maranhense.
Tivemos tanto lojistas abrigando OMD2017 (é
assim que chamamos nosso projeto
carinhosamente) em suas lojas, como
scrappers dedicadas que abriram suas casas
para receber nosso projeto como incríveis
tutoras! Foi mágico.
Dá uma olhadinha por onde nosso projeto
passou em 2017.

QUEM PARTICIPOU
Veja o depoimento destas alunas e tutora sobre O Melhor de 2017.
“O melhor de 2016 foi o início de uma paixão ainda maior pelo Scrapbook, não tenho muito tempo para
fazer Scrap como eu gostaria e o melhor de 2017 foi uma continuação desse amor pelo Scrapbook.
Agradeço muito por me convidar para fazer parte desses projetos lindosss a cada mês fico maravilhada
com os projetos fofos e fico pensando nas fotos que vou colocar pois adoro tirar fotos, meus amigos
ficam pedindo para tirar mais fotos para saírem nos projetos também é uma festa o ano inteiro. Amo
demais fazer parte desse grupo de alunas que vem crescendo a cada ano. Muita gratidão no coração a
cada ano minha coleção de álbuns aumentando é bom demais. Quando minhas visitas chegam sempre
perguntam dos álbuns e ficamos relembrando esses momentos. Enfim sem palavras para expressar tudo
o que o melhor de 2016 É 2017 representam para mim. Que venha 2018!”
Lilian Paes, Aluna do Melhor de 2016 e do Melhor de 2017 no Ateliê Lari Batista (Londrina - PR)

“Fazer o OMD2017 pra mim foi uma das melhores coisas de 2017! Eu tinha uma noção básica de scrap e
ver como cada mês aprendemos técnicas novas e mais elaboradas é o ponto alto do projeto na minha
opinião. Como aluna à distância posso falar também dos PAPs. Dá pra ver o quanto a Lari se empenha
em ser o mais clara e didática, além de todo carinho em estar à disposição para eventuais dúvidas! Os kits
são impecáveis, tudo muito caprichoso, o verdadeiro padrão Lari Batista de qualidade!!! Amei.”
Julia Almeida Assis, Aluna do O Melhor de 2017 - na Caixinha (Barra do Piraí, RJ)

O álbum O Melhor de 2017 retomou o melhor do meu lado arte de ser e viver. A cada mês, desenvolver um
novo projeto de scrapbook com base numa técnica de arte descrita didaticamente nos PAP's da Lari, teve
o mesmo efeito de um bom curso realizado à distância. Pois notei minha evolução até nas técnicas mais
simples que eu já conhecia.
Dividir a arte para multiplicar o belo no mundo é o que a Lari faz ensinando scrapbook através deste
projeto anual. Estou pronta para 2018!!
Ana Carolina Assed, Aluna do O Melhor de 2017 - na Caixinha (São Paulo, SP)

“OMD2017 foi uma experiência inédita pra mim. Fiz as aulas presenciais na Criar & Arts em Curitiba. Em
todas as aulas recebidas uma surpresa gratificante, técnicas novas e muuuitas coisas lindíssimas. Aulas
esperadas com expectativa e cheias de alegria com as amigas. E além de tudo isso? Conhecer e ter uma
das aulas com a Lari. Siiim! Ela veio dar uma aula pra nos pessoalmente! E que venha OMD2018 com a
linda Lari Batista.”
Jussara Cidreira, Aluna presencial na Criar & Arts (Curitiba, PR).

“Com o projeto OMD2017, como lojista eu consegui apresentar novas técnicas para as alunas mostrando
habilidades tanto com papéis como novas ferramentas. Além disso instigou nas alunas e clientes um
conhecimento em novos produtos de qualidade, variados e Importados. Minhas clientes ficaram muito
mais exigentes em relação a qualidade dos produtos. Apresentaram uma evolução criativa enorme. Tive
alunas que começaram a fazer scrap com o projeto e hoje já fazem álbuns lindíssimos. Todas as minhas
alunas do OMD2017 já estão confirmadas no OMD2018! Só tenho a agradecer tanto como lojista, tutora
e aluna!”
Renata Pulgatti, Tutora da Bem Lembrado (Imperatriz, MA).

PORQUE PARTICIPAR
Este projeto surgiu para facilitar a sua vida,
que ama fazer scrap, mas que muitas vezes
tem dificuldade de encontrar os materiais de
scrapbook ou kits prontos.
Participando do Melhor de 2018 você recebe
direto na sua casa os kits já com todo o
material incluso e um passo a passo bem
explicadinho!! Aí é só se divertir! Delícia!
O materiais podem ser importados ou
nacionais, mas sempre bem recheados e
lindos! Tudo com a cara “Lari Batista”, colorido
do jeito que amamos!
Veja mais fotos do projeto em

#AlbumOMelhorde2016
#AlbumOMelhorde2017

O INVESTIMENTO
Este é um projeto anual, você irá adquirir o
álbum todo para suas memórias do ano todo.
Você tem duas opções de pagar pelo projeto:
Ou mensalmente ou o pacote anual.
Ao adquirir o pacote anual, além de garantir
que você terá todos os projetos e o desconto,
você recebe o álbum no mês de junho. Um
álbum branco com 10 plásticos que iremos
decorar a capa no mesmo mês. Para alunas
que pagam o projeto mensalmente o álbum
não está incluso.
O frete é por nossa conta! ;)

MENSAL

ANUAL

R$ 130,00

R$ 1.200,00

À VISTA, CARTÃO
OU DEPÓSITO

4X NO CARTÃO
OU DEPÓSITO

cada

(R$ 120 MÊS)

EXCLUSIVO ALUNAS OMD2017
Nossas alunas do Melhor de 2017 são muito especiais para nós!
Queremos muito que vocês continuem conosco em 2018. Por isso,
pensamos em uma condição especial exclusiva para vocês!
Manteremos o mesmo valor do OMD2017! Para isso você precisa
confirmar sua participação até 20.12.2017.
Entre em contato com a sua tutora que ela saberá orientá-la sobre
isso! Queremos muuuito você com a gente!
Valor: R$1100,00 se pagar anualmente e R$120,00 se pagar
mansalmente (sem direito ao álbum).

O ENVIO E AS AULAS
Os kits serão enviados a cada 2 meses (na caixa irão kits para
os 2 próximos meses). O passo a passo será num arquivo de
PDF bem explicadinho. Você só precisa ter as ferramentas
básicas do scrap (base de corte, tesoura, régua, estilete, cola,
fita banana). O passo a passo será disponibilizado na semana
da aula presencial. Este calendário estará disponível no
começo de março.

FAÇA PARTE
DESSE MOVIMENTO!
Você tem duas maneiras de participar desse projeto lindo: Receber a
caixinha na sua casa ou então com uma tutora próxima de você.
A relação final das lojas e tutoras participantes estará disponível em
Fevereiro/2018. Os primeiros kits serão enviados no mês de Março.

Todas as imagens são fotos dos projetos do álbum - O Melhor de 2017.

ASSISTA O VÍDEO
E aí? Topa fazer parte com a gente dessa onda
de espalhar o amor e o scrap por este Brasil em

Envie
um
email
para
Hello@laribatista.com confirmando a sua
participação. Informe a sua cidade e você
será avisado se tem alguma tutora
disponível na sua região.
Espero vocês.

2017?

Com carinho,

OBRIGADA!
Ficou com alguma dúvida?
Estou a disposição pelo telefone
(43) 99132-2013
ou pelo email
hello@laribatista.com
Conheça meu trabalho no
www.laribatista.com

