


Nosso OMD existe há 6 anos.
Estamos há todo esse tempo eternizando
nossas melhores memórias, desde 2016.
Já atingimos centenas de alunas em todo
o Brasil e no mundo. Estamos a cada ano
melhorando nosso projeto. 

Em cinco anos nos conhecemos bem.
Estreitamos os laços, lapidamos tudo.
Conseguimos entender os gostos criativos
das nossas alunas e, com isso, anunciamos
o OMD True. E se liga só na novidade que
teremos em 2021… 

6 anos de projeto! 



Em 2021 teremos coleções desenvolvidas por Cela Branco
(@celabranco.art) exclusivamente para o nosso projeto.
Isso é maravilhoso,  porque poderemos sonhar com
muitos elementos, temas incríveis, especialmente criados
para nosso projeto. Não é incrível?
Além de materias complementares que também teremos
como novidades em 2021, tudo criado para nossas coleções.
Então podem esperar muitos acrílicos, carimbos, printables
e muito, muito mais elementos para nossos projetos ao longo
de todo ano.

Coleções exclusivas!

Ah! E passado o projeto,  se você quiser ter mais
papéis, poderá adquiri-los pelas mãos dos nossos tutores.  



Eu sei que vocês amam e eu também!!
Em 2021 teremos 10 títulos em acrílico
para nossos projetos de aula.
Vai ser demais, né? 

Títulos em 
Acrílico!



5  projetos extras! 
Começamos com essa ideia em 2020, comemorando nossos 5 anos do OMD.
E nosso álbum ficou tão gordinho que queremos repetir a dose. Vocês nos
sugeriram e nós acatamos: neste ano teremos 5 tutoras convidadas.
Elas farão 5 páginas duplas extras com os retalhos dos papéis que sobrarão.
Essas aulas não serão ministradas pelas nossas tutoras, mas você
poderá executar o projeto seguindo um passo a passo detalhado.
O nome das tutoras convidadas por enquanto é um segredo.
Já já a gente te conta.

Agora que você já está por dentro das novidades pra 2021, vamos
conversar sobre o OMD? Bom,  antes deixa eu me apresentar... 



Oi, eu sou a Lari Batista!
No ano de 2016, lançamos  um projeto 
em  parceria  com  o Ateliê  Craft  (Caruaru,  PE).
O  Melhor  de  2016  foi  um álbum  em
que  durante  10  meses do ano fizemos
uma página dupla com   o   propósito
de   guardar   nossos   melhores momentos
do ano. O projeto foi um   sucesso   em   2016  
e   resolvemos   repetir  em  2017,  mas,  desta 
vez,  para  o  Brasil  todo.  Construímos  uma 
rede  de  pessoas  apaixonadas  fazendo 
scrap  por  todo o país.

Apresentação!



O projeto! 
Em 2017, as aulas aconteceram no meu ateliê em Londrina,
no Paraná e também por mais 15 cidades brasileiras.
Em 2018 o movimento continuou lindo. Já em 2019, nosso
time de tutoras e de alunas se espalhou ainda mais.
Tivemos 25 tutoras pelo Brasil e uma nos Estados Unidos.
2020 foi um ano diferente pra todo mundo né? Mas subimos
uma #OMDémaiorqueoCORONA!! A pandemia não atrapalhou
o andamento do nosso álbum e continuamos nos reunindo,
online, claro! Nossos abraços pelo zoom foram quentinhos! 
Contamos com um time especial de Tutoras que com todo o seu
jeitinho particular, sotaque e amor pelo scrap juntava-se com a sua
turma mensalmente para fazerem o mesmo projeto.   
Até alunas em outras cidades que não possuíam uma tutoria, recebiam
seus projetos na caixinha. Todos os meses, portanto, as alunas e tutoras
recebiam uma caixinha com todo o material necessário e os kits já montados
para fazer a página, além de um passo a passo (em PDF) super detalhado do projeto.  

 



Evolução dasmarcas!



OMDpelomundo!
Talvez o que mais me encante no OMD é saber
que temos muitas pessoas espalhadas pelo
m u n d o  to d o  fa ze n d o  o  M E S M O  p ro j e to ! !
Em 2020 fomos muitas pessoas espalhadas
por aí que tem uma mesma paixão em comum:
o scrapbook. 

Tivemos tanto lojistas abrigando OMD2020
(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. Aliás, sabia
que em 2020 estreamos com nosso primeiro TUTOR
Chique né? Dá uma olhadinha por onde nosso
projeto passou em 2019.  



O álbum!
O projeto tem duração de 10 meses (de março a dezembro).
Em cada um dos meses fazemos uma página dupla com
uma técnica e um tema diferente. Os temas são variados
como: família,  viagem,  amigos,  scrap,  etc.  As  técnicas 
do  álbum  passam  pelas  principais  do  scrap:  carimbos, 
costura,  mini  álbum, sketch, fitinhas, etc. Assim ao
final do ano você terá um álbum com 10 páginas duplas
e terá aprendido o uso de diferentes técnicas e ferramentas.
A s  c o le ç õ e s  u s a d a s ,  c o m o  j á  c o n ta m o s ,  s e rã o
desenvolvidas exclusivamente para nosso projeto
p e l a  t a l e n t o s a  @ c e l a b r a n c o . a r t .  A l é m  d o s  1 0
projetos de aulas teremos mais 5 páginas duplas
das nossas convidadas.  E  claro,  está incluso os
1 5  p l á s t i c o s  d a s  p á g i n a s .  E m  u m  d o s  m e s e s
faremos a capa além das páginas duplas.  Assim
ao chegar dezembro, seu álbum estará completinho!
As técnicas e temas do OMD2021 serão definidos
em março de 2021.   



Porque
 participar?

Eu sei que você, assim como eu, ama tirar fotos!
Ao chegar no fim do ano, repare quantas delas você revelou.
O OMD2021 é um álbum composto por 10 páginas duplas além
das 5 páginas extras de convidadas especiais. Nelas, além de
aprender diversas técnicas, você vai abrigar seus melhores
momentos do ano. Foi tão bom ver os álbuns tomando forma,
o projeto que sonhamos acontecer, ver as alunas aprendendo
técnicas, descobrindo ferramentas e revelando fotos. Queremos
vivenciar esta experiência novamente, mas agora com você.
E aí, vamos juntas nessa aventura? 



Valor Você deve estar se perguntando quanto nossa edição
de 6 anos, com papéis exclusivos , títulos em acrílico e
printables vai custar, né? Pois olha só, vamos manter
o mesmo valor para nossos alunos OMD2020.
Isso mesmo, se você foi nosso aluno neste ano o valor
permanece o mesmo: R$ 1.400,00.

Para garantir este valor é necessário fazer sua
inscrição até 10.12.2020.  

Se você está ingressando neste mundo OMD
agora com a gente, o projeto custará R$1.500,00.

Lembrando que este valor poderá ser pago em

até 6x no boleto ou 4x no cartão.  
Garanta sua vaga com a sua tutora!!  

ESPECIAL!



Ao garantir sua participaçao como Tutor OMD2020 
você receberá um contrato ainda em janeiro. Este 
contrato deverá ser devolvido no mês de fevereiro. 
No começo de março/2020 despachamos sua 
primeira caixinha. 

Você tem a opção de vender o kit pelo correio 
também para algum aluno que não é da sua cidade 
(fazer vendas online ou no instagram!!), lembrando 
que as outras lojas e eu também venderei online. O 
importante é mantermos o mesmo valor final! 
O frete é por conta do tutor.

Detalhes de adesão

adesãoDetalhes de

Para garantir sua participação como aluno OMD20
é preciso fazer sua inscrição até 20.01.2020 diretamente
com a sua tutora.  

Ao se inscrever você terá direto aos 10 kits de páginas
duplas das aulas, os 5 kits de páginas duplas das
scrappers convidadas, um álbum com 15 plásticos
para abrigar suas páginas e passo a passo dos
15 projetos.  

No mês de MAIO o álbum será enviado.
É neste mês que faremos a capa, a primeira e
última página.

Se prepare: esse kit é super recheado!  



O envioe as aulas!
° Os kits serão enviados a cada 2 meses (na caixa irão kits para as 2 próximas aulas),
começando em março. Então nossa programação será assim:

Março - aulas 1 e 2
Maio - aulas 3, 4 e álbum
Julho - aulas 5 e 6  
Setembro - aulas 7 e 8
Novembro - aulas 9 e 10  

Os PAPs serão liberados somente na semana da aula presencial. Assim todos os
alunos fazem a aula juntos! Os kits são enviados até o dia 10 dos meses indicados.  Os kits serão enviados a cada 2 meses (na caixa irão kits para os 

2 próximos meses), assim o tutor pode prepará-lo com 
antecedência e deixar em evidência na sua loja ou ateliê. 

O pagamento será feito pelos lojistas da seguinte forma:
Em 4x no boleto bancário. Abril de 2020, Junho de 2020, Agosto 
de 2020 e Outubro 2020. Ou seja, você não precisa fazer nenhum 
investimento inicial. 

Você pode cobrar seus alunos da maneira que preferir. Em 2019, 
fizemos em 4x no cartão ou em 6x no boleto. Isso fica a seu 
critério, ok? 

O envio e as aulas

O pagamento será feito em até 6x no boleto ou 4x no cartão.
Você poderá decidir com sua tutora qual forma de pagamento
s e  a d e q u a  m e l h o r  a  s u a  n e c e s s i d a d e .
Mas corra, sua vaga só estará garantida depois do
pagamento da primeira parcela.  



Vamosjuntos?
Começaremos nosso projeto em março
de 2021, por isso esperamos a sua inscrição
até 20 de janeiro de 2021.  Para saber se temos tutoria na sua cidade,
entre em contato conosco. Teremos o maior
prazer em lhe informar. Se não tiver, tudo
bem.... você recebe as caixinhas do amor
na sua casa com frete grátis.  

Com Amor,  
Lari Batista  
 



Obrigada!
Fale conosco
pelo whats.
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