AnaCunha
F O T O G R A F I A

Sobre mim
Olá, chamo-me Ana Cunha!
Sou apaixonada por esta arte de eternizar momentos e sou fotógrafa profissional
desde 2015. Sou casada e mãe de dois meninos.
O amor pela fotografia existe desde sempre. Mas só após receber o meu álbum de
casamento é que percebi a importância que a fotografia tem na minha vida. O
nascimento do meu primeiro filho veio intensificar mais o meu sentimento por
esta arte e despertou um enorme interesse em estudar fotografia. Foi nesta altura
que tomei uma das decisões mais importantes da minha vida - tornar-me
fotógrafa profissional.
Como fotógrafa de família, o meu objetivo é seguir convosco lado a lado, contar
a vossa história num registo espontâneo, atento aos detalhes, às emoções e aos
olhares!
Quem me conhece sabe que trabalho com alma e coração e que sou
extremamente dedicada para dar o melhor de mim àqueles que confiam no meu
trabalho.
Estou à vossa espera! ❤

Sobre a sessão
A sessão pré-mamã pode ser realizada em estúdio ou no exterior
preferencialmente entre as 28 e as 34 semanas.
Na sessão também pode participar o papá e os manos (se aplicável).
Em estúdio a mamã pode trazer mudas de roupa e se desejar optar por peças
de roupa íntimas como por exemplo um body, lingerie...
Para um resultado final harmonioso aconselho que venham vestidos com os
mesmos tons, preferencialmente neutros, sem grandes padrões ou
estampados. E que a mamã tenha uma maquilhagem suave, unhas e cabelo
arranjado.
Será enviada uma galeria online privada até 3 dias úteis após a sessão, onde
poderão escolher as vossas fotografias favoritas num prazo de 7 dias e
adquirir fotos extras se pretenderem.
Estas fotografias vão ter com toda a certeza imenso valor com o passar dos anos, é um
registo único e uma recordação para toda a vida!

Investimento
70€
30 minutos de duração em estúdio
10 fotografias digitais e impressas em tamanho 10x15cm
Galeria online privada para seleção das fotografias

90€
40 minutos de duração em estúdio ou exterior
15 fotografias digitais e impressas em tamanho 10x15cm
Galeria online privada para seleção das fotografias

130€
60 minutos de duração em estúdio ou exterior
25 fotografias digitais e impressas em tamanho 10x15cm
Galeria online privada para seleção das fotografias

Condições Gerais
Todas as fotografias são propriedade de Ana Cunha Fotografia e poderão ser
utilizadas para fins de publicidade e partilha de portfólio no seu site e redes
sociais, a não ser que o cliente informe que não permite essa partilha.
Para reservar deve ser feito o pagamento de 30€ através de transferência
bancária ou MBway no prazo de 2 dias. Após esse período, a vaga continuará
disponível para outros clientes. O valor do sinal não é reembolsável.
O restante valor em falta deverá ser pago no dia da sessão fotográfica.
O prazo de entrega do trabalho é de até 30 dias após o cliente selecionar as
fotografias.
A deslocação está incluída num raio de 15km a partir da cidade da Maia.
É possível comprar fotos extras no momento da seleção, sendo que cada
fotografia digital e impressa em tamanho 10x15 tem 0 custo de 5€ e o valor
total deverá ser pago no acto da encomenda.
Os valores e serviços apresentados correspondem à data do pedido da informação, podendo os mesmos ser alterados, sem aviso prévio.

Contactos
E-mail: anacunhafotografia.15@gmail.com
Site: www.anacunhafotografia.com
Facebook: @anacunhafotografia.15
Instagram: @anacunhafotografia

ESTÚDIO
(APENAS POR MARCAÇÃO)

Avenida D.Manuel II nº2041, 5º andar - Sala 2
4470-334 Cidade da Maia

