Packs | Casamentos

Olá!
Se chegou nesta página indiretamente ou
antes de explorar o meu portfólio, não o
deixe da fazer, agora ou mais tarde. Leia
também o menu “Sobre Mim”, pois assim
fica a conhecer-me melhor e também
saberá mais sobre o meu estilo e as
minhas expectativas.

.

www.joseroldao.com

ANTES DE CONTINUAR...

Valor | Diferenciação

No orçamento de todas as reportagens e sessões estão incluídos a
minha completa dedicação ao trabalho realizado no dia e na pósprodução das fotografias, que inclui a edição, o tratamento das
imagens, identidade autoral e cópias de segurança por até 02 anos.

www.joseroldao.com

Sou apaixonado pelo que faço e vou ao vosso encontro literalmente
doido para fotografar. Porém, o dia da vossa sessão fotográfica é
apenas 30% da realização do trabalho. Não trabalho no modo
«apertar o botão da máquina e passar as fotos para a pendrive ou
enviar», pelo contrário: tenho imenso prazer em editar e tratar cada
fotografia, uma por uma, até que todas elas estejam esteticamente
homogéneas e transmitam o ambiente e o ânimo da vossa sessão o
mais perfeitamente possível. Poderão até se surpreender com
imagens de pequenas coisas que sequer repararam no dia. Objetos,
gestos, sorrisos, olhares.

Packs

E SC O LH A O SE U...

Pack 01
950 €
Formas do Investimento:

Sessão de Noivos
Making Off
Cerimónia
Copo d’Água até 1h após o corte do bolo.

Integral na reserva de data:
5% de Desconto
ou
Em 03 Parcelas:
Reserva de data/sinal: 300€
Até 10 dias antes do evento: 400€
Prova Final do Álbum: 250€

Fotografias digitais tratadas, em alta-resolução.
Pendrive + Woodbox Pen Personalizados
Álbum 30x30cm ou 25x30cm, 50 págs.
01 Fotógrafo

Pack 02

Sessão de Noivos
Making Off

1200 €
Formas do Investimento:

Integral na reserva de data:
5% de Desconto
ou

Cerimónia
Copo d’Água até 1h após o corte do bolo.
Fotografias digitais tratadas, em alta-resolução.
Pendrive + Woodbox Pen personalizados.

Em 03 Parcelas:
Reserva de data/sinal: 300€
Até 10 dias antes do evento: 600€
Prova Final do Álbum: 300€

Álbum 30x30cm ou 25x30cm, 50 págs.
02 Fotógrafos

Extras | Opcionais
Woodbox para Álbum: 100€
Reportagem em Vídeo, 02 videógrafos: 900€
Demais opções: sob consulta

Álbuns Incluídos nos Packs
Todos os álbuns incluídos são premium. Também estão incluídas a pendrive e
a woodbox para a pen personalizadas.

DO JEITO QUE VOCÊS DESEJAM

Após a confirmação da reserva de
data vamos tratar de todos os
detalhes e combinar uma reunião
presencial ou via Skype para que eu
obtenha as informações necessárias
para que tudo corra bem no vosso
dia.

Caso precisem de ajuda sobre outras
questões referentes ao vosso dia
(maquilhagem, decoração, música
ao vivo, DJ, bolo, organização), eu
trabalho com parceiros que
oferecem um valor especial.
Basta dizer o que precisam!

Prazos para Entrega:
Envio dos ficheiros digitais e link para página
de seleção das fotografias para o álbum: até
40 dias após a data do casamento.
Entrega de álbuns: até 60 dias após a
confirmação e finalização das provas.
Provas: incluídas até 02 alterações. Alterações
extras/prova extra: 50€ por cada prova adicional.

Vamos lá?
ESTOU À VOSSA DISPOSIÇÃO!

Preencha o formulário de contato
no site e assim que confirmarmos
que a data ainda está disponível
para registar o vosso dia especial
cuidaremos de tudo.

