www.anacunhafotografia.com

REPORTAGEM FOTOGRÁFICA
BASE • 250€

INCLUÍ:
• Até 2h30 de reportagem fotográfica
• Pré-batizado ou Quinta/Restaurante
(Decoração + Simulação do Corte do bolo que deverá ser feito à chegada)
• Cerimónia na Igreja
• Retratos com os convidados (opcional)
• Fotografias editadas e enviadas em alta resolução via wetransfer
• Galeria online privada com todas as fotografias durante 15 dias

REPORTAGEM FOTOGRÁFICA
COMPLETO • 300€

INCLUÍ:
• Até 3h30 de reportagem fotográfica
• Pré-batizado (preparativos em casa)
• Cerimónia na Igreja
• Quinta/Restaurante
(Decoração + Simulação do Corte do bolo que deverá ser feito à chegada)
• Retratos com os convidados (opcional)
• Fotografias editadas e enviadas em alta resolução via wetransfer
• Galeria online privada com todas as fotografias durante 15 dias

Gostaria de ver mais sobre estas reportagens?
Clique AQUI!

REPORTAGEM CINEMATOGRÁFICA
COMPLETO • 300€

INCLUÍ:
• Até 3h30 de reportagem cinematográfica
• Pré-batizado (preparativos em casa)
• Cerimónia na Igreja
• Quinta/Restaurante
(Decoração + Simulação do Corte do bolo que deverá ser feito à chegada)
• Filme com duração média de 15 minutos
• Teaser de 1 minuto

O serviço de video é realizado e fica à inteira responsabilidade da
empresa NARRATIVA COLETIVA com quem tenho parceria.

ÁLBUM DUO COLLECTION • 195€

• Tamanho 20x20
• Incluiu Box (caixa)
• Capa e Box com gravação embossing igual
• 15 Folhas / 30 Páginas
• Modelo Lay-Flat
• Cores Disponíveis:

PHOTOBOOK • 130€

• Tamanho 20x20 ou 20x30
• Capa Dura e Personalizada
• 15 Folhas / 30 Páginas
• Modelo Lay-Flat

TERMOS/CONDIÇÕES
1. Todas as imagens captadas na reportagem fotográfica são propriedade de Ana Cunha Fotografia.
2. Ana Cunha Fotografia reserva o direito de usar qualquer fotografia sob qualquer forma para efeitos de marketing, publicidade, reprodução
e direitos de autor. Todas as imagens têm direitos de autor de Ana Cunha Fotografia.
3. Caso o cliente tenha alguma objeção no consentimento do termo anterior, deverá informar com a devida antecedência.
4. Os valores incluem as deslocações na zona do Porto. Para outras localidades consulte-me.
5. A galeria online é privada e facilita a partilha das fotografias com os seus familiares e amigos que têm a possibilidade de fazer de forma
totalmente gratuita o download das suas fotografias. A galeria fica disponível durante 15 dias após a entrega do trabalho fotográfico.
6. Todos os produtos ou serviços extras devem ser pagos juntamente com a reportagem.
7. O pagamento da reserva deverá ser de 30% do valor total e pode ser efectuado através de mbway ou transferência bancária. O restante
pagamento deverá ser feito no dia da reportagem em numerário ou mbway.
8. O valor da reserva não é reembolsável.
9. O prazo de entrega do trabalho final é de 30 a 45 dias.
10. As fotografias finais são entregues em formato JPEG, em alta resolução e enviadas via link wetransfer.
11. Os valores e serviços apresentados correspondem à data do pedido da informação, podendo os mesmos ser alterados, sem aviso prévio.
12. Ana Cunha Fotografia garante a conservação dos ficheiros por um período de 6 meses após a data da reportagem. Ao fim desse tempo,
Ana Cunha Fotografia não é responsável por quaisquer danos ou perdas que possam acontecer. Caso haja necessidade de um novo envio
de todas as imagens digitais e se essas ainda estiverem disponíveis para envio, será cobrado um valor a definir na época da solicitação.

Estúdio: Avenida D. Manuel II 2041, 5º andar - Maia (Apenas por marcação)
Email: anacunhafotografia.15@gmail.com
Site: www.anacunhafotografia.com
Facebook: www.fb.com/anacunhafotografia.15
Instagram: www.instagram.com/anacunhafotografia

