www.anacunhafotografia.com

SOBRE AS SESSÕES NEW BORN
• É um serviço de fotografia realizado em parceria com LittleTales Photography.
Em conjunto, reunimos toda a segurança e conforto necessário para que estas sessões sejam
uma experiência memorável para todos. De nós podem esperar todo o carinho e dedicação,
para eternizar o início desta história.
• As sessões newborn devem ser realizadas entre o 7º e o 15º dia após o parto,
pois é nessa fase que o bebé tem o sono mais longo e mais pesado.
• É possível realizar a sessão até ao 25º dia, mas o número de poses possíveis
torna-se mais limitado. O sono do bebé começa a ficar mais leve, e aparece a
temida fase das cólicas.
• Cada sessão é diferente, pois é necessário seguir o ritmo de cada bebé. Acima
de tudo prezamos pelo bem-estar e segurança do recém-nascido. Por esses
motivos, estas sessões podem durar até 4 horas.
• Apenas os pais podem estar presentes no decorrer da sessão. O/s mano/s
também são convidados a participar.
• Temos todos os adereços para o bebé utilizar durante a sessão, pedimos
apenas aos papás para virem com tons claros ou branco sem padrões ou
estampados para as fotografias de família. Todos os pormenores são
fundamentais para um resultado final harmonioso.
• A reserva deve ser feita durante a gravidez de maneira a garantir a vaga
antecipadamente.

INVESTIMENTO

MINI • 130€

BASE • 190€

COMPLETO • 260€

10 fotografias
Galeria Online*

25 fotografias
Tela 30x40cm
Galeria Online*

35 fotografias
Book 25x25 cm
Galeria Online*

* Acesso a uma galeria online privada para seleção das
fotografias. Esta galeria serve apenas para seleção de imagens.
- As fotografias selecionadas pelos pais serão editadas,
retocadas e entregues em alta resolução via Galeria Online
Privada. O prazo de entrega é de 30 dias uteis após o envio da
seleção por parte dos pais.
- É possível comprar fotos extra no momento da seleção, sendo
que cada fotografia extra terá um custo de 4€.
- As fotografias extra devem ser pagas préviamente, na
totalidade.

CONDIÇÕES GERAIS
• Todas as imagens captadas na sessão são propriedade de LittleTales photography.
• AnaCunha Fotografia e LittleTales photography reservam 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
LittleTales photography.
• Em nenhum momento será feito referência a nomes, de maneira a preservar a identidade de todos os fotografados.
• Caso o cliente tenha alguma objeção no consentimento do termo anterior, deverá informar com a devida
antecedência.
• Para efectuar a reserva deve ser feito o pagamento de 40€ através de transferência bancária ou MBway, no periodo
de 3 dias. Em caso de ultrapassar esse prazo, a vaga ficará disponível para outros clientes.
• A sessão será agendada para uma data logo a seguir ao dia da data prevista para o parto (DPP), e se necessário é
ajustada após o nascimento do bebé.
• O valor restante deve ser pago em numerário no dia da sessão fotográfica.
• O valor do sinal não é reembolsável.
• A sessão é realizada no nosso estúdio, à porta fechada, com toda a privacidade, conforto e segurança necessários
para o bem-estar dos bebés e dos pais. A morada é Avenida D.Manuel II nº2041, 5º andar Sala 2, Maia.

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

