Ensaio Externo
Propostas 2021

Como funciona um ensaio externo?

Os ensaios externos
dependem muito mais
da natureza do que de
nós. O local a ser
escolhido pode ser tanto
pelo cliente (obs: dentro
do orçamento inicial está
incluso no valor até 40
km de distância) quanto
por sugestão minha de
acordo com as
especificações de cada
caso. A pontualidade é
impressindível pois quem
faz a regra é a luz natural.
Em quase 100% dos casos
os ensaios são feitos no
período da tarde.

Menu inicial
Ensaio de até 4 hs (desde o início da
maquiagem) em locação externa
dentro do perímetro urbano ou até
40km de distância. 01 maquiagem.
Retoque digital (retoque no
photoshop feito manualmente, um a
um). 25 imagens impressas em
fotolivro tamanho 15x21 ou 20x20cm e
seus respectivos arquivos digitais em
alta resolução.
R$ 1.860,00

Quer alterar seu pacote para
um fotolivro 20x30cm?

Para ter suas fotografias
em modelo fotolivro
tamanho 20x30 ou
25x25cm, lembrando que
neste caso, seu
álbum vêm com
35 fotos no total.
O pacote fica
por R$ 2.560,00

Quer aproveitar e montar seu
combo de álbum gestante e newborn?
Montar um combo é uma
ótima ideia pois rende
um bom desconto

Quer aproveitar e montar seu
combo de álbum gestante,
nascimento e newborn?
Montar um combo é uma
ótima ideia pois rende
um bom desconto

No tamanho 15x21 ou 20x20
seus pacotes
totalizam R$ 3.420,00.
No combo, o total desce
para R$ 3.150,00

No tamanho 15x21 ou 20x20
seus pacotes
totalizam R$ 4.980,00.
No combo, o total desce
para R$ 4.530,00

No tamanho 20x30 ou 25x25
seus pacotes
totalizam R$ 4.320,00.
No combo, o total desce
para R$ 3.980,00

No tamanho 20x30 ou 25x25
em caixa suede personalizada
seus pacotes
totalizam R$ 6.160,00.
No combo, o total desce
para R$ 5.600,00

*Vale lembrar que o ensio newborn é
feito em parceria com as fotógrafas
da Foto Abele

*Vale lembrar que o ensio newborn é
feito em parceria com as fotógrafas
da Foto Abele, assim como o nascimento.

Adicione ítens extras se quiser, consulte a tabela abaixo:
Foto Adicional: R$25,00

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

Foto adicional fotolivro: R$ 35,00

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

O que eu devo levar na sessão?
Nosso estúdio conta com um
bom acervo de apoio para
gestantes, mas após o
fechamento é enviado um guia
para o que é interessante
você trazer de casa..

Quanto tempo leva para ficar pronto?
Meu processo de pós produção é
completamente manual e unitário. Isso garante que
seu retoque e edição fiquem com aspecto natural.
Para isso é pedido um prazo de 30 dias úteis para
edição. Após sua aprovação, envio os arquivos
digitais para você ir utilizando nas suas redes
sociais enquanto o álbum vai para a fabricação.
Nosso fornecedor fica no Rio Grande do Sul, a
fábrica nos pede 30 dias úteis para produção e
depois disso temos prazo dos correios.

A reserva da data é feita a partir do sinal do serviço, que é de
50% do menu inicial;
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;
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; Lembrando que os externos,
necessariamente são feitos no período da tarde por causa da luz
natural.
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.

Tudo na vida é efêmero. O que fica são as memórias. Te aguardo!

