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"By a woman empowering young women"



JAMI Models is a Mother Agency that
develops, prepares, and launches models on
the international market. For this to happen,
teamwork is necessary.
It is very important to understand that to
enter and remain in the world of fashion,
beauty is not what prevails. We are
interested in authentic, intelligent, versatile,
professional, creative, responsible models
with good interpersonal skills. If you do not
fit these parameters, we are here to help
you.

A JAMI Models é uma Agência Mãe que
desenvolve, prepara e lança modelos no
mercado internacional. Para que isso aconteça, é
necessário o trabalho em equipe.
É muito importante entender que para entrar e
permanecer no mundo da moda, não é a beleza
que prevalece. Estamos interessados em
modelos autênticos, inteligentes, versáteis,
profissionais, criativos, responsáveis e com bom
relacionamento interpessoal. Se você não se
encaixa nesses parâmetros, estamos aqui para
ajudá-la.



Understand what JAMI Models stands for. An
agency created by a woman with the desire to
empower young women. Which means YOU!
And for this to happen, good communication is
essential. 

Here are some quick guidelines to get you
started:

Entenda o que a JAMI Models representa. Uma
agência criada por uma mulher com o desejo
de empoderar mulheres jovens. O que
significa VOCÊ! E para que isso aconteça, uma
boa comunicação é essencial.

Aqui estão algumas diretrizes rápidas para
você começar:



Did we or the agencies you are signed send
an email? Answer quickly. It will show that
you are responsive and eager to work
together with us and other agencies. 

In the contract, it says that you should put
on your profile that you work for JAMI
Models and that you should tag JAMI
Models on everything that is related to
work on social networks. This lets us know
that you are serious about working with us,
and in turn we will be serious about
working with you. Your success matters to
us, but it has to start with you. 

Nós ou as agências que você assinou
enviam um email? Responda rapido. Isso
mostrará que você é receptiva e
interessada em trabalhar conosco e com
outras agências.

No contrato, diz que você deve colocar em
seu perfil que trabalha para a JAMI Models
e que deve marcar a JAMI Models em tudo
o que está relacionado ao trabalho nas
redes sociais. Isso nos permite saber que
você leva a sério o trabalho conosco e, por
sua vez, levaremos a sério o trabalho com
você. Seu sucesso é importante para nós,
mas tem que começar com você. 



Did you receive new material from a
photoshoot or recent job? Send it our way
by E-mail (not whatsapp). We love to see
your material and may help to better
promote you on our social media channels,
our website, and more importantly, our
conversations with other agencies that
want to hire you.

All of this facilitates the dissemination of your
work, resulting in a greater receptivity from
the agencies and clients.

We work with a lot of love for you and
therefore maximum dedication to follow these
simple guidelines will really make a difference
in your trajectory with JAMI Models and in the
fashion world.

Você recebeu novo material de uma sessão
de fotos ou trabalho recente? Envie-nos
por email (não whatsapp ). Adoramos
receber o seu material e podemos ajudar a
promovê-la melhor em nossos canais de
mídia social, nosso site e, mais importante,
em nossas conversas com outras agências
que desejam contratá-la.

Tudo isso facilita a divulgação do seu trabalho,
resultando em uma maior receptividade das
agências e clientes.

Trabalhamos com muito carinho por você e
por isso a dedicação máxima em seguir essas
simples orientações vai realmente fazer a
diferença na sua trajetória com as Modelos
JAMI e no mundo da moda.



Take responsibility of your actions. Excuses
won't get you anywhere, taking responsibility
will also show you are professional.

Assuma a responsabilidade por suas ações. As
desculpas não vão levar você a lugar nenhum,
assumir a responsabilidade também vai
mostrar que você é profissional.


