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Eu acredito que a gestação é um estado sublime para
a mulher. É uma razão de felicidade para o casal que se

orçamento GESTANTE

DICAS & INFORMAÇÕES

estende para toda a família e amigos.

Visite o site:

E por isso mesmo é tão gostoso e importante fazer o registro

www.carladurante.com.br/sessao-gestante/

desse momento.
É uma homenagem à essa pessoa pitiquinha, que vocês

O QUE ESTÁ INCLUSO

ainda não conhecem, mas que em breve se tornará a

- Sessão fotográfica com duração entre 2 horas e meia

pessoa mais importante das suas vidas !

e 3 horas;
- Álbum de 30 páginas

Com certeza, ela já está transformando seu mundo e
mudando ele para melhor, muito melhor !
O ensaio gestante é feito no estúdio, de forma tranquila e

tamanho 21 x 21 cm | média de uma foto por página
- 60 fotos em arquivo digital:
1) resolução alta

descontraída.

2) 10 x 15 cm 300dpi

Com leveza na alma…

3) resolução para internet
Valor………….3x R$ 460,00 (R$ 1.380,00)

Não é simplesmente fotografar uma barriga (que sempre é
tão linda!), o foco do ensaio são os sentimentos e emoções

À vista (dinheiro ou depósito em conta) 5% de desconto.
Ganhe 10% de desconto no valor do ensaio newborn.

de vocês: mamãe e papai.
Afinal esse é um momento especial do casal, um momento
de celebrar seu amor. Bebês que tem pais apaixonados são
mais felizes e saudáveis!

PRAZOS
PRÉVIA | 1 semana

2 fotos tratadas serão enviadas por e-mail

APROVAÇÃO PARA ENTREGA | 60 dias
O período ideal para fazer o ensaio é durante o 7º mês de
gestação.

Galeria de fotos para escolha do cliente.
Layout do álbum para aprovação.

IMPRESSÃO
Nessa fase a barriga já está grandinha, mas ainda há
um certo tempo pela frente para curtir a gestação com
felicidade espalhando para a família e os amigos a alegria
de se esperar um filho.
É possível também fazer o ensaio num parque ou jardim.
Como o foco principal é o casal e não a paisagem, ou
qualquer outra forma de distração (ainda que bela, como
a natureza ou figurinos especiais), o local pode ficar à seu
critério, em São Paulo eu recomendo parque Ibirapuera ou
Villa-Lobos.

Após aprovação do álbum, se houver, o prazo para impressão
e entrega é de aproximadamente 60 dias.

PRÓXIMOS PASSOS
Se tiver alguma dúvida escreva
{ atendimento@carladurante.com.br } ou envie
mensagem para whatsapp (11) 9 8527-4277.
Caso queira agendar uma sessão envie mensagem com nome
completo, preferencia de datas, contatos e endereço.
Atenção
Esses custos são para a cidade de São Paulo. Caso, você esteja
em outra cidade ou Estado. Esses valores sofrerão alteração em
virtude de deslocamentos e hospedagens caso seja necessário.

