FOTOGRAFIA DE CASAMENTO

Quem é Fabricio Souza? Cristão, marido da Diennefer e Pai
do Samuel e da Sarah..
Fotógrafo de Casamentos em Porto Alegre ou qualquer lugar
do Brasil ou fora do Brasil,
Apaixonados por fotografia, música, leitura, pedalar e viajar
em família, conhecer pessoas e novas histórias.
Registramos as pessoas como elas são, com toda liberdade e
espontaneidade evidenciando a emoção do momento.
Apaixonado por contar histórias verdadeiras de pessoas através de fotos e vídeos que transmitem sentimentos reais.
Vamos juntos contar a história de seus melhores momentos?
Histórias Reais de Pessoas Reais

ENSAIOS

Sessões de casais podem ser pré ou pós casamento
ou casais que ja vivem juntos a mais tempo e tem um
sonho em realizar um ensaio do casal.
Ensaios realizados em ambiente externo

Magots

Le Fumoir

- ENTREGUE 50 FOTOS DIGITAIS

- ENTREGUE 30 FOTOS DIGITAIS

- DURAÇÃO DE ATÉ 4h

- DURAÇÃO DE ATÉ 2h

4xR$240,00 ou

4xR$200,00 ou

R$900,00 à vista

R$760,00 à vista
**deslocamento fora da região metropolitana de Porto Alegre não está incluso.

CASAMENTOS

Cobertura completa e foto-jornalistica do seu casamento, com detalhes de tudo
que ocorreu no grande dia ficando um registro único e memorável guardado para
o casal, familiares e outras gerações vindouras.

Angelina

Moulins

Vendôme

- Fotografia por Fabrício Souza, 1 fotógrafo
adicional e 1 assistente;
- A cobertura fotográfica sem limite de
horas
- Atendemos desde o making-of dos noivos
(ou quem sabe antes) até o final do evento;
- Entrega de 800 imagens digitais (link).

- Fotografia por Fabrício Souza, 1 fotógrafo
adicional e 1 assistente;

- Fotografia por Fabrício Souza, 1 fotógrafo
adicional e 1 assistente;e;

- A cobertura fotográfica com 10horas;

- Cobertura fotográfica com 8 horas;

- Entrega de 600 imagens digitais (link).

- Entrega de 400 imagens digitais (link).

10x R$440,00 ou

10x R$370,00 ou

10x R$290,00 ou

R$3.900,00 à vista

R$3.300,00 à vista

R$2.600,00 à vista

Suas melhores memórias em forma de livro
Nossos albuns são confeccionados em papel linho, fotográfico ou fosco.

O Acabamento da capa pode ser em madeira, tecido, corino ou papel fotográfico.

INVESTIMENTO
tam.
tam.
tam.
tam.
tam.

20x20
20x30
30x30
30x40
30x45

-

R$18,00
R$20,00
R$25,00
R$30,00
R$35,00

Valores por foto, com no mínimo de
30 imagens por álbum
Simulação de Valor:
Álbum 20x30, com 40 imagens: R$800,00
Álbum 30x30, com 100 imagens: R$2500,00

Monte seu Pacote
Qualquer serviço ou produto pode ser combinado e ajustado dentro do
seu estilo de casamento, e sempre que compor 2 ou mais serviços é
concedido um desconto de 5% no valor final.

Exemplos:

Casamento Angelina

Casamento Moulins

+

+

Ensaio Le Fumoir

Ensaio Le Fumoir

+

=

Foto Livro 30x30 (100 fotos)

à vista R$3.800,00

=

ou 10x R$430,00

à vista R$6.900,00
ou 10x R$790,00

Serviços Adicionais

Você pode personalizar o seu pacote com outros serviços:

- Foto Extra (digital):			
- Prova de Vestido: 			
- Social antes do casamento:
- Materiais Impressos: Fotos,
tros, consultar.

R$25,00
R$200,00
R$300,00
pôster, álbuns e ou-

Muito Obrigado

