
 

 

 
PACOTES PARA FOTOS EXTERNAS 

 
 Pacote Life 

Fotos em formato digital e alta resolução. 
- 25 fotos digitais 
- Edição e tratamento básico das fotografias 
- Fotos entregues em Pen Drive* ou por e-mail 
- Valor: R$ 345,00 
 

 Pacote Essence 
Fotos em formato digital e alta resolução. 
- 25 fotos digitais 
- 30 convites digitais e impressos 
- Edição e tratamento básico das fotografias 
- Fotos entregues em Pen Drive* ou por e-mail 
- Valor: R$ 515,00 
 

 Pacote Sublime 
Fotos em formato digital e alta resolução. 
- 45 fotos digitais 
- 15 fotos impressas | Tamanho: 15x21 
- Edição e tratamento básico das fotografias 
- Fotos entregues em Pen Drive* ou por e-mail 
- Valor: R$ 625,00 
 
 
 

PACOTES COM FOTOS EXTERNAS E COBERTURA 
FOTOGRÁFICA DA CERIMÔNIA 

 

 Pacote Formatura Life 
Cobertura fotográfica da cerimônia | Fotos em formato digital, alta resolução e 
impressa. 
- 35 fotos digitais, sendo 15 externas e 20 no dia da solenidade. 
- 20 fotos impressas | Entregue em álbum 
- Edição e tratamento básico das fotografias 
- Fotos entregues em Pen Drive* ou por e-mail 
- Beca, capelo e canudo 
- Valor: R$ 715,00 
 



 
 

Fotógrafos:  

 Carla Larisse 
Contatos: 79 9 9126-4186 
Instagram: @carlalarisse_ 

 Bruno Silva 
Contatos: 79 9 9957-2382 
Instagram: @sj_bruno 

 Pacote Formatura Sublime 
Cobertura fotográfica da cerimônia | Fotos em formato digital, alta resolução e 
impressa. 
- 30 convites digitais e impressos 
- 50 fotos digitais, sendo 20 externas e 30 no dia da solenidade. 
- 20 fotos impressas | Entregue em álbum 
- Edição e tratamento básico das fotografias 
- Fotos entregues em Pen Drive* ou por e-mail 
- Beca, capelo e canudo 
- Valor: R$ 935,00 
 
 
 

*Pen Drive do cliente 

 
 
 
 
 

FORMAS DE PAGAMENTO 
 

• 50% no dia da contratação e 50% até o dia das fotos. 
• Cartão de crédito em até 3x sem juros. 
Ou em até 10x com juros da parcela 
• Cartão de débito todo de uma vez.  
(Todas as bandeiras, menos banese) 


