
é um momento especial 
registros especiais 

formatura
merece

Sua



O Studio Jefferson’s sempre entrega os 
melhores trabalhos no quesito de álbuns fine art. 

Unindo criatividade e elegância.



Formatura é 
a celebração de uma
 grande  conquista



O que fazemos ?

Como faremos ?

Trazemos sempre ideias criativas, inovadoras e personalizadas, assim o ensaio 
da sua turma se torna ainda mais incrível e moderno, se encaixando bem no 
contexto do curso.

Os pacotes são compostos de fotos para convite, cobertura de todos os 
eventos o�ciais e mais um monte de coisas legais.

É sempre divertido e nem notamos o tempo passar. 
Amamos fazer fotos de formatura ! 



O que fazemos ?
Fechamos o evento diretamente com a empresa escolhida, ou com você e sua turma. 
Com valores individuais de acordo com a variedade de pacotes fotográ�cos disponibilizados.

Como faremos ?
Será marcado com a turma no prazo mínimo de 100 dias antes da formatura, para realizar as 
fotos do convite. Estas fotos serão feitas em ambiente externo, escolhido pela turma e no 
estúdio em um ambiente apropriado e climatizado.



Faremos diversas fotos com grupo, 
subgrupos e em diversas poses.



E claro,

 fotografias
 individuais!

 capricharemos 
muito nas



Após as fotos, os formandos 
escolhem no estúdio ou via site, 
as fotografias que vão compor 
o convite de formatura.

Neste dia, poderá ser escolhido
a arte do álbum e do canudo, 
já que tudo é personalizado.



A Missa 
e o Culto

São momentos especiais  



É de fato muito emocionante.
 emoções 

Aconselhamos organizarem-se para chegar
pelo menos com uma hora de antecedência.

Nossa equipe estará com 
vocês,registrando todas as 





Colação de Grau



Aconselhamos organizarem-se para chegar ao
menos com uma hora antecipadamente.

Aconselhamos que programem-se 
para chegar no mínimo 2:15h antes 
do evento, a�m de que possam fazer 
fotos belíssimas antes da solenidade.

Montaremos cenários 
decorados onde vocês
tirarão fotos individuais, 
familiares e com amigos.



Vocês serão atendidos por 
uma equipe de fotógrafos 
competentes de alto nível 
que irão registrar um dos 
momentos 
da sua vida.



- Faremos a edição e separação 
  das fotogra�as. 

A escolha das 
fotografias

Após o evento:

- Receberemos os formandos para 
  um momento especial. 
  Vamos escolher juntos as melhores 
  fotos para montar o seu álbum. 

Pronto! Em 40 dias úteis o formando 
receberá o mais belo álbum de
fotografias. 

- A seleção das fotos também poderá 
  ser realizada de forma virtual.

- Faremos ajustes de cor e edição em 
  Photoshop.

Retire seu álbum em nosso Studio.



Todo o nosso trabalho
 é de forma simples e intuitiva



2.  Pacote  Arquivos Digitais 

- Locação de beca completa
- Ensaio estúdio c/ ambiente climatizado
- Ensaio Externo orla por do sol 
- Canudo personalizado para os formando
- 30 arquivos digitais com edição .
- Mimos Surpresa
R$ 470,00

Nós entregamos o melhor para vocês !

O pacote pode ser personalizado de acordo
com a necessidade da turma ou do formando.

1. Pacote de álbum com fotos

- Álbum personalizado 
- 30 fotografias 20x25 cm
- Arquivos digitais editados das fotos do álbum
- Canudo personalizado
- Locação de Beca completa
- Ensaio em studio c/ ambiente climatizado
- Ensaio externo na orla por do sol
- Mimos surpresa
R$ 645,00

Pacote para ensaio de formatura

Pacote atende a o mínimo de 15 alunos



www.je�ersonchagas.com.br
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