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Ensaio fotográfico com bebê recém-nascido

Idade ideal: 5 a 15 dias
Duração da sessão: 3 a 4 horas

A sessão newborn é feita em estúdio que foi montado 

exclusivamente para receber a mamãe e seu bebê com 

conforto e segurança. Tudo é muito bem cuidado e limpinho. 

Os acessórios e produções usadas são lavadas a cada sessão 

e todos são feitos de materiais que não causam alergia.

A equipe ( tanto fotógrafa quanto assistente) são vacinadas 

contra gripe H1N1 e também outras vacinas recomendadas 

à profissionais da área de saúde e educação que tem 

contato direto com bebês e crianças.

A duração da sessão newborn independe do plano 

escolhido, acontece de forma natural, segura e sem estresse 

para o bebê, respeitando pausas para as mamadas e trocas 

de fraldas { dependemos sempre do sono tranquilo do bebê}

Taxa de reserva de agenda: R$ 200,00.
Esse valor será abatido no valor total do ensaio.
(caso o cliente desista do ensaio e não faça nenhum comunicado 
no prazo de 2 dias antes da data agendada, esse valor não será 
devolvido)

À vista (dinheiro ou depósito em conta) 5% de desconto.

CARÍCIA
Sem álbum

30 fotos (arquivos digitais)

Valor total: R$ 1.260,00

                    3x R$ 420,00 sem juros

CARINHO
Álbum de 20 páginas

40 fotos (arquivos digitais)

Valor total: R$ 1.590,00

                    3x R$ 530,00 sem juros

ENCANTO
Álbum de 30 páginas

60 fotos (arquivos digitais)

Valor total: R$ 2.250,00

                    3x R$ 750,00 sem juros

- Quadro especial 30X30 cm.................................. R$ 250,00

- Foto adicional ou página adicional..................... R$ 40,00

- Taxa de entrega..................................................... R$ 50,00*

- Taxa de deslocamento.......................................R$ 320,00**

O ensaio pode ser pré-agendado antes do bebê nascer.
Após o nascimento confirme a data do ensaio.

PRÉVIA  |  1 semana
2 fotos tratadas serão enviadas por e-mail 

APROVAÇÃO PARA ENTREGA  |  60 dias
Galeria de fotos para escolha do cliente.

Layout do álbum para aprovação. 

IMPRESSÃO
Após aprovação do álbum, se houver, o prazo para impressão 

e entrega é de aproximadamente 60 dias.

* caso o cliente prefira, o material poderá ser retirado no 
  estúdio na data combinada.
** caso por alguma razão o cliente prefira ou precise 
    que o ensaio seja feito em casa, é cobrada uma taxa de 
    deslocamento.

orçamento NEWBORNwww.carladurante.com.brWhatsApp (11) 98527-4277

Plano 1

Plano 2

Plano 3

Álbum formato quadrado, tamanho 21 x 21cm, média de 1 foto por página. 
Obs: nos planos 2 e 3 recebe-se o dobro das fotos que vão para o álbum!

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. 

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.


