
Ensaio Gestante

Fotografia e Arte Fotografia e Arte



 30 min

 Estudio ou Externa

 15 Fotos em Pen-drive

Foto extra   35,00

 01 Look+acessórios

780,00R

mamae
petit

R



 60 min

 Estudio ou Externa

 25 Fotos em Pen-drive

Foto extra   32,00

 02 Looks

1.000,00R

mamae
basica

R



Formas de pagamento
 . À vista: transferência bancária (Banco do Brasil) / Cheque / Dinheiro

. A prazo sem juros: em até 3x no cartão de crédito
. A prazo em até 12x pelos PagSeguro UOL (nós enviamos a cobrança por e-mail, você 

faz seu cadastro e paga com seu cartão em até 12x com juros 
do sistema PagSeguro)

 60 min

 Estudio ou Externa

Foto extra   30,00R

 03 Looks

1.600,00R

mamae
master

 36 Fotos em Pen-drive
e Álbum 36p



pacote

cegonha
Newborn

1

2

3

Gestacao

 30 min / 60 min

 Externa / Estudio

 30 Fotos em Pen-drive

 40 Fotos em Pen-drive

(15 de cada ensaio)

(20 de cada ensaio)

(20 de cada ensaio)

Foto extra   30,00R

1.590,00

2.100,00

2.600,00

R

R

R
Fotografia e Arte Fotografia e Arte

 02 Produções em cada

 40 Fotos em Álbum 40págs.



Pele a

PELE
Tratamento de Imagem 
PROFISSIONAL
A edição foto a foto Brasilroots 

é feita por um image maker 

especializado. Nossos tratamentos 
de pele, ajustes e fusões (montagens) 

são aplicados com técnicas de 

publicidade para garantir fotos 

únicas e naturalidade total para 

seu ensaio. 

depois

Antes



Nossos

books!

IMPRESSO
Nossos álbuns são feitos no formato quadrado (20x20 cm), com capa dura 
colorida laminada e miolo em papel de 800g, abertura panorâmica 180ºe 
impressão fotográfica de alta qualidade. Pode ser adquirido no pacote
com desconto ou a parte, pelo valor de tabela.

DIGITAL
Todas as fotos dos pacotes são 
entregues em alta resolução em 
nosso pen card exclusivo.

40 p. 
(40 fotos) 

36 p. 
(36 fotos) 

R$ 1.400,00

R$ 1.320,00

Páginas 
(Limite de imagens)

Valor

Mamãe Master

Incluso nos
 Pacotes (Ensaio)

Fotografia e Arte Fotografia e ArteCegonha #3



Fotografia e Arte Fotografia e Arte

Forma de 
pagamento

3x no cartão sem juros
12x no cartão com juros

de

a vista
Desconto5%

dinheiro ou transferência

*R$ 200 de desconto nos
seguintes pacotes duplos: 
• Gestante + NBv
• Gestante + Acompanhamento
• Acompanhamento + Aniversário

*Promoção não cumulativa com
 outras do estúdio



O ESTÚDIO
A Brasilroots Editoração e Imagem, ou simplesmente Estúdio Brasilroots, foi criada em 
2008 por JBreno Mansano e Danielle Castro com foco no mercado de publicidade e 
moda. Em 2010 passou a desenvolver projetos diferenciados de fotografia para famílias, 
investindo em tratamento profissional e produções criativas, em especial para casais e 
crianças de 0 a 3 anos. Com as mais recentes técnicas e um estilo único, atende pessoas 
que buscam um jeito novo e divertido de contar e registrar a própria história. brasilroots@brasilroots.com

(16) 3043 8889 | (16) 98806 4609

Um casal de fotógrafos apaixonado por recém-nascidos, crianças e 
imagens bonitas. Com carinho, paciência, profissionalismo e criatividade, 

queremos contar a sua história de um jeito muito, muito especial.

Muito prazer! Nós somos Dani e Breno

AC
ES

SE
 O

 S
IT

E
facebook.com/brasilrootsestudio
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