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Ensaio
EnsaioGestante
Gestante
A época ideal para registrarmos esse momento tão único e especial é
entre a 28° a 32° semana de gestação, quando o barrigão está na fase mais
bonita.
A sessão poderá ser realizada no estúdio ou no parque Villa Lobos, sem custo
extra de deslocamento. Porém, se sua ideia é fazer uma sessão num ambiente
que conte a história do casal, é só combinarmos e faremos uma sessão bem
linda para registrar isso. Pode ser na praia, fazenda… ficará lindo!
Há também a opção de fazer o ensaio em sua residência, no estilo lifestyle.

Ensaio Studio
Conforto, segurança e praticidade para registrar a espera
de um grande amor!
O ensaio no estúdio poderá ser realizado em qualquer
dia da semana, inclusive durante a noite, uma vez que
não dependemos da luz natural para produzir as
imagens.

Ensaio Externo
Sua ideia é fazer uma sessão num ambiente que
conte a história do casal?
É só combinarmos e faremos uma sessão bem linda
para registrar isso. Pode ser em um parque, praia,
fazenda… ficará lindo!

Taxa de deslocamento sob consulta de acordo com a distância e dia da semana

Gestante P remium

Gestante Luxo

Gestante Mini

3 trocas de roupa

2 trocas de roupa

1 troca de roupa

20 fotos tratadas

15 fotos tratadas

10 fotos tratadas

Bônus de R$100

Bônus de R$75

Bônus de R$50

na sessão newborn

na sessão newborn

na sessão newborn

R$ 990

R$ 800

R$ 620

Desconto de 10% em todos os planos para quem ceder direito de uso de imagem, a título
de divulgação do meu trabalho, podendo ter o nome omitido ou alterado em publicações.

App Galery
Trata-se de um
álbum virtual, com
as fotos adquiridas
do ensaio.
É um jeito bem
gostoso de ter as
imagens sempre ao
alcance das mãos
para visualizar,
compartilhar nas
redes sociais, enviar
por e-mail e
relembrar os
momentos especiais
sempre que desejar.

Álbum fotográfico
Álbum fotográfico
para contratação avulsa (extra):
Capa e contracapa almofadada dupla
revelação fotográfica
20x20cm com 20 páginas
abertura panorâmica (180º)
R$710,00 – em até 3x sem juros

Álbum e fotolivro não são a mesma coisa – as
páginas do álbum recebem o mesmo tratamento das
fotos e a duração e qualidade são superiores.

Condições gerais
Desconto de 10% em todos os planos para quem ceder direito de
uso de imagem, a título de divulgação do meu trabalho, podendo
ter o nome omitido ou alterado em publicações.

Você pode parcelar no cartão de crédito em até 2x sem juros. De
segunda à quinta (exceto feriados) concedemos um desconto de
5% no parcelamento ou 10% para pagamento em dinheiro.
Precisa parcelar em mais vezes? Nos envie a quantidade de
parcelas desejada e calculamos o valor para você!

Para reservar uma data é necessário realizar o pagamento da
taxa de R$ 100,00. Esse valor será abatido do valor do ensaio.
Caso o cliente não compareça no dia e horário marcado, sem
aviso prévio de 24 horas ao ensaio, a taxa não será reembolsada.

P riscilla Felix
Enfermeira

Fotógrafa há 5 anos

São Paulo/SP

Formada em Enfermagem desde 1998 e atuando na fotografia
há mais de 5 anos, seu diferencial está na especialização na
área da saúde, conhecendo bem a anatomia do recémnascido aliado ao conhecimento das técnicas fotográfica,
confere segurança ao fotografar seu bebê.
Além disso, durante a sessão fotográfica, auxilia as mamães
nas dúvidas quanto aos cuidados com o bebês nas primeiras
semanas de vida, com consultoria de puericultura.
Estudou fotografia em Great Oaks, Cincinnati/OH em 2008 e
fez cursos de especialização em Newborn e junto à renomada
fotógrafa desta área, Paloma Schell. Atualmente, ministra
palestras para novos fotógrafos Newborn, sobre segurança e
cuidados durante as sessão fotográfica no Brasil, Estados
Unidos.e Europa.
Em 2019 teve uma foto premiada em um concurso de
fotografia internacional – Outstanding Maternity Awards.

Pelo mundo
Alguns lugares onde já ministrei palestras

Congresso Fhox on the Road - 2017
Congresso Newborn Photo Conference and Family - 2018
Congresso Newborn Photo Lovers - 2017 e 2018
Orlando, EUA- 2016
Las Vegas, EUA - 2017
Houston e Atlanta - 2019
Portugal e Itália - 2020

Muito Obrigada!
Quer saber mais detalhes? Não hesite em marcar uma visita, sem
compromisso! Será delicioso poder te receber e mostrar nosso
espaço, contar um pouquinho mais sobre como é realizado o
ensaio e tirar qualquer dúvida que você tenha!
Veja o depoimento de quem já fez o ensaio com a gente:
www.priscillafelix.com

Orçamento válido por 10 dias

@priscillafelixfotografia
contato@priscillafelix.com

