
 Lu Monin & Ro Agria art curators 
 

 
« Lu Monin & Ro Agria art curators » promove artistas selecionados, organizando 
exposições virtuais e presenciais no Espace d’Art Lu Monin, em Pully, Suíça, e dando 
visibilidade ao trabalho desses artistas na promoção de suas obras, com intuito de 
venda. 
 
Serviços prestados: 
 
Pack 1 – recomendado para artistas iniciantes – CHF 220.-/por 4 meses, inclui: 

• CV arty, 

• Biografia do artista, 

• Texto sobre processo artístico, 

• Galeria virtual com 10 fotos no nosso site. 

• Divulgação em nossas redes sociais*. 
 
Pack 2 – recomendado para artistas emergentes – CHF 390.-/por 4 meses, inclui: 

• Todos os serviços do pack 1, 

• Entrevista (produção de conteúdo e divulgação em nossas redes sociais*), 

• Livro de artista (papel foto Premium, formato A4, 26 páginas). 
 
Pack 3 – recomendado para artistas professional – CHF 780.-/por 4 meses, inclui: 

• Todos os serviços do pack 1 et 2 

• Exposição presencial no Espace d’art Lu Monin durante um final de semana, do 
sábado às 10 hs  até o domingo às 18 horas, 

• Divulgação e convite para a exposição na Newsletter de Lu Monin, (1 envio), 

• Cartaz digital para a exposição com 1 foto e texto informativo sobre o artista, 

• Exposição de 2 obras no Espace d’art Lu Monin durante toda a representação 
(as obras podem ser mudadas a qualquer momento), serviço oferecido 
gratuitamente neste ano de 2021! 

 
O pagamento deve ser efetuado no momento da compra dos serviços, via Twint ou 
transferência bancária. 
 
Serviços individuais: 

1. CV arty, CHF 50.-; 
2. Biografia do artista, CHF 50.-; 
3. Texto sobre processo artístico, CHF 50.- ; 
4. Galeria virtual com 10 fotos no nosso site internet, CHF 60.-/por 4 meses ; 
5. Divulgação em nossas redes sociais*, CHF 80.-/por 4 meses ;  
6. Entrevista (produção de conteúdo e divulgação em nossas redes sociais), 

CHF 70.- ; 
7. Livro de artista (papel foto Premium, formato A4, 26 páginas), CHF 100.- ; 
8. Exposição presencial no Espace d’art Lu Monin durante um final de semana, do 

sábado às 10hs  até o domingo às 18hs,CHF 350.-/sinal de 20% na reserva; 
9. Exposição durante a semana seguinte por 5 dias, conforme disponibilidade, 

CHF 40.- ; 
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10. Divulgação e convite para a exposição na Newsletter de Lu Monin, 1 envio, 
CHF 20.- ; 

11. Cartaz digital para a exposição com 1 foto e texto informativo sobre o artista, 
CHF 40.- ; 

12. Exposição de suas obras no Espace d’art Lu Monin , CHF 70.-/semana, 2 obras; 
13. Site internet WIX, versão básica, com 4/5 páginas, sem assinatura de plano, 

CHF 160.-; 
14. Vernissage (inauguração de exposições) convite digital particular ou aberto ao 

público com divulgação nas redes sociais Lu Monin, oferecido gratuitamente 
neste ano de 2021. Serviço de copos de vinho à disposição no local ; aperitivo 
por conta dos artistas. 

 
Responsabilidades 
O artista é responsável pelo transporte de suas obras de arte (entrega e recuperação) 
no Espace d’Art Lu Monin bem como pela entrega de obras a clientes em caso de 
vendas. 
 
*Nossas redes sociais 
Facebook www.facebook.com/lucianamonin 
Facebook www.facebook.com/roagria 

Instagram www.instagram.com/lu.monin.art.curator 

Instagram www.instagram.com/ro.agria.art.curator 
Site  www.lumonin.ch/artcurators 
 

Compra de serviços: 
 
O abaixo assinado adquiri os seguintes serviços: 
 

Nome completo  
 

Nome artístico  
 

CPF  
 

RG  
 

Endereço   
 

CEP  
 

Telefone - WhatsApp  
 

Site  
 

Redes sociais  
 

Serviços adquiridos   
 

  

  

  

http://www.facebook.com/lucianamonin
http://www.facebook.com/roagria
http://www.instagram.com/lu.monin.art.curator
http://www.instagram.com/ro.agria.art.curator
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Valor total dos serviços (CHF)  

  

  

Local e data  
 

Assinatura  
 

 
 

Lu Monin & Ro Agria art curators 
Avenue C F Ramuz 81, 1009 Pully, Suisse 
www.lumonin.ch 


