Sessão Base: Bebé (entre 2 meses e 2 anos) / Criança/ Família = 60€
Sessão em estúdio.* Utilizam-se diferentes cenários e disponibilizo vários adereços (roupinhas, decoração e outros acessórios)
Inclui:
1 hora de duração;
+ 20 fotos em formato digital (5 delas com tratamento pós-produção - na versão Cores e Preto&Branco), entregues em CD;
+ Prova de todas as fotos da sessão (em baixa resolução e c/ marca D'água -p/ visualização e escolha), enviadas por email.
* Sessões Base no exterior (até 20km do estúdio) acresce o valor de 20€. Distâncias superiores, valor extra sob consulta.

Sessão Especial (temática) de Aniversário / "Smash the Cake" *** = 65€
Sessão em estúdio.** Com diferentes cenários e disponibilzo vários adereços (roupas, decoração).
Inclui:
1 hora de duração;
+ 1ª parte da sessão) Cenários variados e fotos c/ pais e/ou irmãos + 2ª) cenário de festa para a diversão com o bolo
+ 3ª) banho no final;
+ 20 fotos em formato digital (5 delas com tratamento pós-produção - na versão Cores e Preto&Branco), entregues em CD;
+ Oferta de 1 colagem/ poster temático, com algumas fotos (escolhidas pela fotógrafa);
+ Prova de todas as fotos da sessão (em baixa resolução e c/ marca D'água - apenas p/ visualização), enviadas por email.
** Esta sessão no exterior (até 20km do estúdio) acresce o valor de 25€. Distâncias superiores, valor extra sob consulta.
*** O bolo poderá ser trazido pelos pais. No caso de sermos nós a fornecer o bolo, acresce o valor de 20€.

Condições de pagamento:
* 20€ no acto da reserva da data (não reembolsável) + 40€ no dia da sessão fotográfica.
* O Pagamento poderá ser efectuado em dinheiro ou transferência bancária.
* Em aquisições de Voucher para oferta, o pagamento é efectuado na totalidade no acto da entrega.

Extras:
- Possibilidade de adquirir as restantes fotos da sessão em formato digital, sem tratamento pós-produção, por um preço
especial, que depende do nº total de fotos tiradas na sessão.
- Possibilidade de adquirir fotos extra: impressas (num laboratório profissional) em vários tamanhos, telas, álbuns, etc.

Av. 5 de Outubro, 204 R/C Esq. - Faro

Tel: 910 862 896
info@patriciasusan.com

www.patriciasusan.com
facebook.com/patriciasusanphoto

