Pintura Íntima
Chegou o seu dia.

O que significa a sessão Pintura Íntima?

Processos intuitivos e decodificações de
almas.
O meu objetivo é encontrar a beleza além
do óbvio. Só consigo isso no decorrer da
sessão, de acordo com sua entrega e
confiança no processo.

pacote inicial

O Ensaio tem duração máxima de 3 horas, nele
está incluso sua maquiagem com uma de
nossas maquiadoras parceiras, o uso do nosso
exclusivo Estudio Casa (para quem não quer
usar locação ou nao quer fazer em sua casa) e
20 imagens digitais editadas e retocadas
(tratamento leve de photoshop) em alta
resolução enviadas via link para você baixar
onde desejar.
Este pacote inicial fica em R$ 1.120,00
*veja as condições de pagamento no final deste pdf

Quer imprimir seu álbum em
papel fotográfico tamanho 15x21?

Quer alterar seu pacote para
um fotolivro 15x21cm?

Quer alterar seu pacote para
um fotolivro 20x30cm?

Para ter suas fotografias
impressas em tamanho
15x21cm
e arquivadas em
uma caixinha

Para ter suas fotografias
em modelo fotolivro
tamanho
20x20cm,
lembrando que neste
modelo seu pacote vêm
com 25 imagens no total.

Para ter suas fotografias
em modelo fotolivro
tamanho
25x25cm,
lembrando que neste
modelo seu pacote vêm
com 30 imagens no total.

O pacote fica
por R$ 1.660,00

O pacote fica
por R$ 1.960,00

O pacote
fica por R$ 1.260,00

A reserva da data é feita a partir do sinal do serviço, que é de 50% do menu
inicial ou dividido no cartão (visa, cielo, elo, grandcard e master em até 6X
sem juros). Não aceitamos cheque;
Seguramos a reserva da data até 10 dias antes do seu ensaio, caso não tenha
sido efetivado o sinal, a data é liberada da agenda.
Prezamos por pontualidade em ambas as partes pois ao trabalharmos com luz
natural isso precisa ser respeitado;
Sessões de fotos são realizadas de 2ª a sábados pela manhã. Os finais se
semanas à tarde são reservados para
cobertura de eventos;
Após a reserva da data feita pelo seu cadastro e sinal, você receberá um guia
de looks para ajudar a lhe orientar sobre o que trazer para sua sessão.
A Fabricação do álbum do modelo tradicional leva por volta de 30 dias após a
seleção do cliente (não havendo
necessidade de aprovação de layout) e, os modelos tipo livros, mais 30 dias
além do prazo de edição e aprovação
de layout;
No caso do cliente não querer a maquiagem desconta-se
R$ 60,00 ou reverte-se em 02 fotos adicionais
O produto será entregue mediante de 100% do valor quitado.

Por quê o menu inicial vêm com 20 fotos?

Qualidade é melhor do que quantidade. O
processo de pós produção é bem delicado neste tipo
de fotografia. Fazemos tudo manualmente, sem
automatizadores, de forma artesanal para que fique
com aspecto natural. Portanto é mais demorado e
dá mais trabalho. Por isso trabalhamos com menu
inicial um pouco mais enxuto.

Adicione ítens extras se quiser, consulte a tabela abaixo:

Foto Adicional: R$20,00

Moldura branca ou preta (10cm) 50x70cm R$175,00

Foto adicional fotolivro: R$ 30,00

Ampliação em papel fotográfico 60x90cm R$285,00

Álbum pasta15x21cm R$35,00

Moldura branca ou preta (10cm) 60x90cm R$260,00

Álbum com estojo 15x21cm R$100,00

Canva (tela) 20x30 cm R$110,00

Álbum pasta 20x25cm R$49,00

Canva (tela) 30x30 cm R$130,00

Álbum com estojo 20x25cm R$140,00

Canva (tela) 30x45 cm R$150,00

Maquiagem adicional R$90,00

Canva (tela) 40x40 cm R$190,00

Ampliação em papel fotográfico 40x60cm R$115,00

Canva (tela) 40x60 cm R$245,00

Moldura branca ou preta (10cm) 40x60cm R$140,00

Adição de estúdio extra (30 minutos e adição de 06 fotografias)
R$150,00

Ampliação em papel fotográfico 50x70cm R$210,00

Deslocamento até 40 km R$ 90,00

Quando é considerado o momento certo para minha sessão?

Quando você sentir que já não tem dúvidas. Trata-se muito mais
de autoconhecimento do que uma sessão de fotos. Se você tem
certeza, pois se conhece bem, então este é o momento.

Pintura Íntima é uma questão de merecimento. Te aguardo.

