Sessões Life Style - Propostas
www.marinacadore.com.br

F. (66) 3498 1504

marina@fotoabele.com.br

• A reserva da data é feita a partir do sinal
do serviço, que é de 50%.
• Todos os nossos serviços podem ser
pagos em dinheiro ou cartão (visa, cielo, elo,
grandcard e master em até 6X sem juros).
Não aceitamos cheque.
Sessões de fotos são realizadas de
segunda a sábados pela manhã, os
sábados à tarde são reservados para
cobertura de eventos.
• Prezamos por pontualidade em ambas as
partes pois ao trabalharmos com luz natural
isso precisa ser respeitado, pelo mesmo
motivo recomendamos até 3 looks por
pessoa e, se necessário, até 1
acompanhante para a sessão.
• Books de gestantes são ideais de serem
feitos de 29 a 33 semanas.

3
35 fotos / livro grande
com estojo
personalizado

Sessão com até 2 horas incluindo
maquiagem + 35 fotos impressas
em álbum tipo livro 20x30 cm +
retoque digital (photoshop) +
01 estojo personalizado e pen
drive com as 35 fotos digitalizadas
em alta resolução + apoio de
figurino para gestante + 01
ampliação 60x90 cm: R$ 2.100,00
*fotos realizadas no município de
Primavera do Leste

2
30 fotos / livro grande
com estojo em tecido

Sessão com até 2 horas incluindo
maquiagem + 30 fotos impressas
em álbum tipo livro 20x30 cm +
retoque digital (photoshop) +
01 estojo em tecido e pen drive com
as 30 fotos digitalizadas em alta
resolução + 01 ampliação 50x70cm:
R$ 1.660,00
*fotos realizadas no município de
Primavera do Leste

1
25 fotos / livro médio
em luva sintética

Sessão com até 2 horas incluindo
maquiagem + 25 fotos impressas
em álbum tipo livro tamanho médio
15x21cm + retoque digital e pen
drive com as 25 fotos digitalizadas
em alta resolução + 1 ampliação
40x60cm: R$ 1.320,00
*fotos realizadas no município de
Primavera do Leste

• A Fabricação do álbum leva média
de 30 dias para edição, retoque e
manipulação de imagem + média de
30 dias para impressão no fornecedor
e envio para Primavera do Leste.
• No caso do cliente não querer a
maquiagem ou a ampliação,
desconta-se R$ 60,00 ou reverte-se
em 02 fotos adicionais.
• O produto será entregue mediante
de 100% do valor quitado.
Ficamos com os arquivos em nossos
backups pelo período de um ano. Não
havendo a seleção das fotos,
fabricamos um álbum sugestão para
haver a finalização do trabalho.

• MAQUIAGEM ADICIONAL:
R$ 95,00 P/ PESSOA

• FOTO ADICIONAL: R$
25,00 (COM RETOQUE)

DESLOCAMENTOS:
PARANATINGA: R$ 270,00
RONDONÓPOLIS: R$ 270,00
CAMPO VERDE: R$ 250,00
CUIABÁ: R$ 350,00
CHAPADA DOS
GUIMARÃES: R$ 290,00

