
. Registo Parcial do dia: Preparativos em casa + Cerimónia  OU  Cerimónia + Fotos da criança + Fotos dos convidados

. Inclui: TODAS AS FOTOS em formato digital, editadas, entregues em DVD;

               Deslocação até 40km de Faro, 1 fotógrafo e todo o tempo de edição e preparação posterior.

. Registo Parcial do dia do batismo: Preparativos em casa + Cerimónia + Fotos da criança + Fotos dos convidados

. Inclui: TODAS AS FOTOS em formato digital, editadas,  em DVD  OU  ÁLBUM Digital 29x29cm - 30 Pág.(até 60 fotos)

               Deslocação até 40km de Faro, 1 fotógrafo e todo o tempo de edição e preparação posterior. 220

300,00 €   

. Registo Total do dia do batismo: Preparativos em casa + Cerimónia + Fotos da criança + Fotos dos convidados + Festa 

. Inclui: ÁLBUM Digital 29x29cm com capa personalizável - 34 Pág. (até 70 fotos editadas) ;

               Deslocação até 40km de Faro, 1 fotógrafo e todo o tempo de edição e preparação posterior;

               Provas de todas as fotos enviados por email  (com marca d'água e em baixa resolução para visualização e escolha).

360,00 €                 

. Registo Total do dia do batismo: Preparativos em casa + Cerimónia + Fotos da criança + Fotos convidados + Festa 

. Inclui: TODAS AS FOTOS em formato digital, editadas, entregues em DVD;

               Deslocação até 40km de Faro, 1 fotógrafo e todo o tempo de edição e preparação posterior

480,00 €   

. Registo Total do dia do batismo: Preparativos em casa + Cerimónia + Fotos da criança + Fotos dos convidados + Festa 

. Inclui: Pack Álbum + Pack Digital

               Deslocação até 40km de Faro, 1 fotógrafo e todo o tempo de edição e preparação posterior

 Pack Premium  (até ao corte do bolo)  =  480€

 Pack  Maxi (até 3 horas)  =  220€

 Pack  Mini (até 2 horas)  =  200€

 Pack Digital  (até ao corte do bolo)  =  360€

 Pack  Álbum (até ao corte do bolo - até 7 horas)  =  300€
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**  Todos os packs incluem uma Galeria online privada (protegida com password) , para consulta e pedido de fotos pelos convidados **

. Video resumo dos momentos importantes do dia, desde a preparação em casa, cerimónia e festa até ao corte do bolo = desde 200,00€

. Impressão de fotografias em papel fotográfico de alta qualidade em todos os tamanhos (preços sob consulta)

- Suplemento de deslocação:

                        ** Portimão ou VRSA: = 25€;  Lagos = 30€;  Sagres = 40€    (Restante território nacional sob consulta)

- Nos valores dos packs não está incluida a refeição do fotógrafo (se aplicável).

- 30% do valor do pack escolhido, para reserva da data (não reembolsável caso o batizado seja cancelado pelo cliente) + 70% no dia do batismo

- O Pagamento poderá ser efectuado em dinheiro, cheque ou transferência bancária.

* Este preçário é válido em 2018, podendo sofrer alterações sem aviso prévio.*

Condições de Pagamento:

Condições Gerais:

Extras:
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