
Fotografias em formato digital, Sem tratamento pós-produção , com boa resolução (2 a 3MB) , entregues em CD ou em Pen Drive (+10€):

 Até 9 fotos: 3€ cada foto                 | De 10 a 20 fotos: 30,00€  De 51 a 100 fotos: 60,00€

 De 21 a 50 fotos: 50,00€  De 101 a 150 fotos: 75,00€

por unidade (=/+ de 11 unid.) (=/+ de 25 unid.)

Fotos formato digital Com tratamento pós-produção,  em Alta resolução 4,80 € 4,50 € 4,00 €

Preços Preços por unid. Preços por Unid. Preços por Unid.

por unidade (=/+ de 4 unid.) (=/+ de 11 unid.) (=/+ de 25 unid.)

 Fotos impressas 10x15 cm (Com tratamento pós-produção) 2,40 € --- 2,20 € 2,00 €
 Fotos impressas 15x20 cm (Com tratamento pós-produção) 2,90 € --- 2,60 € 2,40 €
 Poster 20x30 cm 8,00 € 6,00 € --- ---
 Poster 30x40 cm 14,00 € 12,00 € --- ---
 Poster 50x70 cm 19,00 € 16,00 € --- ---
 Poster 80x100 cm 29,00 € 26,00 € --- ---
 Poster colagem 20x30 cm, com 3 fotos (fundo: temático, cor ou padrão) 10,00 € 9,00 € --- ---
# Fazemos todos os tamanhos de fotos impressas - preços sob consulta

Preços 

por unidade

 Caneca com 1 foto 13,00 €
 Tapete de Rato com 1 foto 12,00 €
 Quadro de Nascimento menino/ menina, 24x30cm, c/moldura 20,00 €
 Tela** 30x40cm 35,00 €
 Tela 40x60cm 45,00 €
 Tela 50x70cm 55,00 €
 Tela 70x80cm 65,00 €
 Tela 100x140cm 95,00 €
 Álbum/ Book, 15x20cm - 26 Pág. (impressão fotográfica) 69,00 € (até 25 fotos)

 Álbum/ Book, 19x19cm - 28 Pág. (impressão fotográfica) 98,00 € (até 30 fotos)

 Álbum/ Book, 28x21cm/19x28cm (A4) - 26 Pág. (impressão fotográfica) 120,00 € (até 45 fotos)
** As telas podem ter qualquer outro tamanho - preços sob consulta

Impressões em papel de alta qualidade - Lustre

Outras Ofertas
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. O prazo médio de entrega dos pedidos aos clientes  é de 20 a 25 dias úteis, contados a partir do dia em que recebemos o pedido, dependendo também do  tipo de 

produto encomendado.

Nota: Este prazo pode ser alargado em periodos em que haja maior volume de trabalho, nomeadamente no Verão e na época de Natal.

                                         

Prazo de entrega dos pedidos:

Pág. 2/2 

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

Tel: 910 862 896

info@patriciasusan.com
www.patriciasusan.com

facebook.com/patriciasusanphoto


