Disponibilizo um estúdio climatizado e com todas as condições de conforto,
incluindo a oferta de café e água aos clientes.
Tenho diversos e bonitos cenários decorados, tanto para sessões fotográficas
de adultos como para sessões de bebés ou crianças, para além dos tradicionais
cenários lisos branco e preto.
Disponibilizo também vários tecidos, roupas e adereços especiais para deixar as
futuras mamãs ainda mais lindas neste momento especial.
Todas as Sessões ou Mini Sessões fotográficas incluem:
* Envio por email das provas de todas as fotos da sessão
(em baixa resolução e c/ marca d'água -p/ visualização e escolha).
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(
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Inclui:
- Até 1 hora de duração;
- Diferentes cenários e disponibilizo vários acessórios (vestidos, tecidos,
adereços, roupas…);
- 20 fotos editadas (5 delas com tratamento pós-produção em Photoshop;
nas versões a Cores e Preto&Branco), entregues em CD ou
“Pen + caixa madeira” (+10€)

60€

–
(

)

Inclui:
- 15 minutos de sessão
- 2 Fotografias com tratamento pós-produção em Photoshop, enviadas por
email

12€

*Disponibilizo vários tecidos, roupas e adereços

especiais para deixar as futuras mamãs ainda
mais lindas neste momento especial.
Todas as Sessões fotográficas incluem:
* Envio por email das provas de todas as fotos
da sessão (em baixa resolução e com
marca d'água - p/ visualização e escolha).

/
(

)

Inclui:
- Até 1h20 de duração;
- Deslocação até 20km do estúdio
(distâncias superiores-valor sob
consulta);
- Disponibilizo vários acessórios
(vestidos, tecidos, adereços, roupas…);
- 20 fotos editadas (5 delas com tratamento
pós-produção em Photoshop, nas
versões a Cores e Preto&Branco),
entregues em CD ou “Pen + caixa” (+10€)

80€

(

+

)

Inclui:
- Até 2h30 de sessão + tempo de
deslocação;
- 30 fotos editadas (10 delas c/ tratamento
pós-produção em Photoshop, nas
versões a Cores e Preto&Branco),
entregues em CD ou “Pen + caixa” (+10€)

120€

-
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Sessão em Estúdio.
Num ambiente aquecido e com todas as condições
de conforto para o bebé.
Utilizam-se diferentes cenários e disponibilizam-se
vários acessórios para menino e menina (roupinhas,
adereços, mantas…), tudo devidamente lavado e
higienizado para cada sessão fotográfica.
Aconselha-se que esta sessão seja feita nos primeiros
14 dias de vida do bebé, altura em que dorme mais
tempo e mais profundamente, permitindo colocá-lo
nas poses desejadas e que caracterizam este tipo de
sessão.
Marcações ainda durante a gravidez, tendo em conta a D.P.P.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.----

É importante que os pais estejam calmos e tranquilos
durante a sessão fotográfica, porque o bebé sente
qualquer sinal de stress e agitação, o que pode
dificultar o soninho do bebé. Por essa razão é
importante que o profissional seja escolhido a dedo,
essa confiança irá deixar os pais mais tranquilos.
A Sessão de Recém Nascido é muito especial, única
e tão sensível como o seu protagonista, o bebé.
A sua realização requer formação especifica,
dedicação, paciência e experiência.
Tomamos todos os cuidados com a segurança e o bem
estar do bebé, respeitando sempre os seus limites,
porque cada bebé é único.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Todas as Sessões e Mini Sessões fotográficas incluem:
* Envio por email das provas de todas as fotos da
sessão (em baixa resolução e com marca d'água
- p/ visualização e escolha).

*
Inclui:
- Cerca de 3 a 4h de duração (dando prioridade
máxima ao conforto e disponibilidade do bebé
e respeitando as suas rotinas);
- 25 fotos editadas, entregues em DVD
(10 delas c/ tratamento pós-produção em
Photoshop, nas versões a Cores e Preto&Branco
e também impressas no formato 15x20cm).
(Possibilidade de entrega das fotos digitais em
“Pen+caixa de madeira” por + 10€).

*Inclui fotos com os pais e/ou irmãos + velhos.

120€
Inclui:
- Até 2h de duração;
- 12 fotos editadas (5 delas c/ tratamento pósprodução em Photoshop, nas versões a Cores e
Preto&Branco), entregues em CD
ou “Pen+caixa de madeira”(por +10€).

95€

Inclui:
- 1 Sessão Grávida Base, em estúdio*
+ 1 Sessão Base de Recém Nascido
* Para Sessão Grávida Base no exterior (até 20km do estúdio)
acresce 20€ + 20 minutos de duração.
Distâncias superiores, valor extra sob consulta.

169€ (desconto de 6%)

Condições de pagamento:
- Sessões Grávida/ Bebé/ Recém nascido: 20€ no acto da reserva (não reembolsável) + restante no dia da sessão.
- Pack Especial Maternidade: 40€ no acto da reserva (não reembolsável) + 85€ no dia da Sessão Grávida + 44€ no dia da Sessão Recém Nascido.
* O Pagamento poderá ser efectuado em dinheiro ou transferência bancária (não tenho multibanco).
* Em aquisições de Voucher para Oferta, o pagamento é efectuado na totalidade no acto da entrega.

Suplementos:
- Para Sessão de Gravidez: Maquilhagem profissional + penteado simples = 40€

Extras:
- Possibilidade de adquirir as restantes fotos da sessão em formato digital, sem tratamento pós produção, por um preço muito especial, que depende do nº total de fotos tiradas na sessão.
- Possibilidade de adquirir mais fotos: digitais com tratamento pós-produção; impressas em papel de alta qualidade - Lustre (qualquer tamanho); telas; álbuns/ books; postais e outras
prendas personalizadas.
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Em estúdio.
Inclui:
- Até 30 minutos de duração;
- Um cenário diferente em cada mini sessão;
- 3 fotos em formato digital, com tratamento pós-produção (a cores e a preto&branco), enviadas por email
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Sessão em estúdio.* Utilizam-se diferentes cenários e disponibilizamos vários acessórios.
Inclui:
- Até 1 hora de duração;
- 1ª parte da sessão com cenários variados e fotos com pais e/ou irmãos + 1 cenário de festa para a diversão c/ o bolo;
- 20 fotos editadas (5 delas c/ tratamento pós-produção em Photoshop - a Cores e Preto&Branco), entregues em CD ou "Pen + caixa" (+10€);
- Oferta de 1 colagem/ poster temático, em formato digital, com algumas fotos (escolhidas pela fotógrafa).
* 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€.
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Inclui: 1 S. grávida (estúdio) + 1 S. Recém nascido + 11 mini Sessões mensais + 1 S. Smash the Cake (1ºaniversário)
Condições de Pagamento: 50€ na reserva + 60€ S. Grávida + 80€ S. Recém nascido + 15€ cada mini sessão + 55€ S. Smash the Cake
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Inclui: 1 Sessão Recém nascido + 11 mini Sessões mensais + 1 Sessão Smash the Cake (1º aniversário)
Condições de Pagamento: 50€ na reserva + 90€ Sessão Recém nascido + 15€ cada mini sessão + 55€ Sessão Smash the Cake
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Inclui: 11 mini Sessões mensais + 1 Sessão Smash the Cake (1º aniversário)
Condições de Pagamento: 40€ na reserva + 15€ cada mini sessão + 40€ Sessão Smash the Cake
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Inclui: 1 S. Recém nascido + 3 Mini sessões trimestrais (aos 3, 6 e 9 meses) + 1 S. Smash the Cake (1º aniversário)
Condições de Pagamento: 50€ na reserva + 80€ Sessão Recém nascido + 15€ cada mini sessão + 55€ Sessão Smash the Cake
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Inclui: 3 mini Sessões trimestrais (aos 3, 6 e 9 meses) + 1 Sessão Smash the Cake (1º aniversário)
Condições de Pagamento: 30€ na reserva + 15€ cada mini sessão + 40€ Sessão Smash the Cake

!

# Este preçário é válido durante o ano de 2018, podendo sofrer alterações sem aviso prévio. #

Contacte:
T: 910 862 896
e: info@patriciasusan.com
www.patriciasusan.com
www.facebook.com/patriciasusanphoto

