Photography

Meu esposo, nossa filha de 1 aninho e eu

Meu nome é Laura Lopes. Eu sou mãe e fotógrafa.
Fotografia é a minha paixão. Eu tive contato com a arte desde
muito pequena, incentivada pelo meu pai. Sempre fotografava
por hobby, até que um dia decidi que era hora de transformar a
minha paixão em algo maior. Deixei 17 anos de experiência em
informática para ter a fotografia como minha profissão.
Hoje fotografo profissionalmente ensaios de família, gestantes,
bebês, festas de aniversário, formaturas infantis. Também
fotografo casamentos. As minhas câmeras são mirrorless e tem
uma qualidade de imagem incrível!
Meu estilo de fotografia é o que os americanos chamam de
lifestyle, ou seja, eu gosto de documentar um momento único
e real, que representa as pessoas naquele momento da vida,
extraindo sorrisos e emoções reais!

ensaio de família e gestante
Descrição
Os ensaios são realizados ao ar livre ou na casa do
cliente e tem em torno de 2 a 3 horas de duração.
Material entregue
Todas as fotos são entregues em alta resolução
através de link para download.
Valor
6x de R$ 140,00 no cartão de crédito

newborn lifestyle
Descrição
Os ensaios são realizados na casa do cliente e
tem em torno de 3 a 4 horas de duração, sempre
respeitando os horários do bebê.
Material entregue
Todas as fotos são entregues em alta resolução
através de link para download.
Valor
6x de R$ 140,00 no cartão de crédito

eventos
Descrição
Cobertura completa do evento com registro da
decoração, da família e dos amigos e registros
espontâneos da festa, com até 3 horas de duração.
Material entregue: todas as fotos são entregues em alta
resolução através de link para download.
Valor

6x de R$ 130,00 no cartão de crédito

álbuns
Linha Básica
Ábum fotográfico em papel linho
com abertura 180°, 20 páginas.
Capa fotográfica e folhas internas
em papel com 800gr/m² e
laminação. Acompanha caixa em
courino.
20 x 20 cm 6x de R$ 66,00
20 x 30 cm 6x de R$ 77,00

Linha Família
Ábum fotográfico em papel velvet
com abertura 180°, 20 páginas.
Capa em tecido especial e folhas
internas em papel com 800gr/m²
e laminação velvet. Acompanha
linda caixa em tecido igual ao da
capa do álbum.
20 x 20 cm 6x de R$ 92,00
20 x 30 cm 6x de R$ 100,00

Linha Premium
Álbum premium especial com
capa em courino ou tecido linho
ou tecido suede com gravação
a laser. 20 páginas. Acompanha
linda caixa.
20 x 20 cm 6x de R$ 148,00
20 x 30 cm 6x de R$ 158,00

formas de pagamento
- À vista, em dinheiro ou depósito com 5% de
desconto até 30 dias antes do evento.
- Cartão de crédito (Visa ou Master) em até 6 vezes.
- Cheque em até 6 vezes.
Este orçamento não é garantia de reserva de
data. A reserva é feita mediante sinal e assinatura
de contrato. Valores válidos por 30 dias após o
recebimento deste.

contato
Portfolio: www.lauralopes.com.br
Facebook: www.facebook.com/
LauraLopesFotografia
E-mail: fotografia@lauralopes.com.br
Telefone/WhatsApp: (51) 99167-6089
Orçamento válido para Porto Alegre - RS.
* Para ensaios realizados fora de Porto Alegre e região metropolitana, será
cobrada taxa de deslocamento de R$50 para cada 50km.
* Estou disponível para viagens no Brasil e exterior. Valores de transporte,
alimentação e hospedagem não estão incluídos na proposta.
* Se durante a sessão houver troca de locação para fotos (de um parque
para outro, da casa para o parque, etc) e o tempo total ultrapassar 3
horas, pode-se extender o período das fotos.
* Valor de R$ 200,00 para cada hora adicional.
Todas as fotos desta proposta, com exceção das fotos dos álbuns
fotográficos, são de autoria de Laura Lopes e não podem ser
reproduzidas sem autorização.

