
Apresentação 

 

Somos um Studio fotográfico, com equipe especializada de 

fotógrafos para as mais diversas coberturas fotográficas e 

realização de ensaios especiais. Ensaios totalmente 

personalizados, únicos, focando nas necessidades e anseios dos 

clientes. 

 

Sessões fotográficas 

 

Durante a sessão o fotógrafo (homem) terá a presença 

constante de uma mulher (fotógrafa e produtora). 
 

Sensual 
(Sou mais eu…) 

   
   

   
 



Sou mais Eu... 

O ensaio boudoir permite revelar a sensualidade feminina, 

independente de seu biotipo. Uma experiência incrível. 

A proposta de um ensaio produzido, procurando extrair a 

sensualidade da mulher. Você como nunca se viu...  

Ensaios que valorizam a beleza feminina com requinte e bom 

gosto resgatando a autoestima e a sensualidade dentro de cada 

mulher. 

A cliente recebe um questionário, que deverá ser preenchido e 

enviado previamente, para que a equipe possa conhecer o perfil 

da cliente, moldando a sessão de acordo com a sua 

personalidade e estilo próprio, respeitando o seu limite, sobre 

como quer ser vista. 

Roupas, acessórios e lingeries deverão ser providenciados pela 

cliente.  

A cliente deverá estar devidamente maquiada e penteada 

(custos não inclusos na sessão). 

O ensaio poderá ser realizado no estúdio, sem custos adicionais, 

ou em qualquer outra locação que a cliente queira, porém os 

custos de locações externas correrão por conta da mesma, bem 

como os custos de deslocamento da equipe. 

 

Nossos contatos: 

 
www.fabiomaule.com.br 

Rua Maria Manieiro, 494 
Vila Rezende - Piracicaba – SP 

(19) 3374-6212 / 99608-6862 
contato@fabiomaule.com.br 

 



Pacotes: 2021 

D1 – 2 trocas, fotos em studio 
12 fotos digitais tratadas 

R$ 360,00 
Foto adicional: R$30,00 

------------------------------------------------------------------------------  

D2 – 2 trocas, fotos em studio 
15 fotos digitais tratadas 

R$ 450,00 
Foto adicional: R$30,00 

------------------------------------------------------------------------------  

D3 -  3 trocas, fotos em studio 
20 fotos digitais tratadas 

R$ 600,00 
Foto adicional: R$30,00 

------------------------------------------------------------------------------  

D4 – 3 trocas, fotos em studio 
30 fotos digitais tratadas 
5 fotos impressas 15x21cm 

R$ 900,00 
Foto adicional: R$28,00 

------------------------------------------------------------------------------  

D5 – 4 trocas, fotos em studio 
40 fotos digitais tratadas 
5 fotos impressas 15x21cm 
Revista A4 20x30cm com 20 fotos 

R$ 1200,00 
Foto adicional: R$25,00 

 
Adicionais: 
Locação externa   -  gastos da locação e deslocamento da 
equipe por conta da cliente                         - CONSULTAR - 
Revista A4 (20x30cm) com 20 fotos R$ 200,00 
Álbum 20x20cm com 20 fotos R$ 350,00 
Álbum 20x30cm com 20 fotos R$ 450,00 
 

Formas de pagamento: 
(parcelamento apenas dos pacotes D2, D3, 
D4 ou D5) 

- Dinheiro 
- Cartão Crédito/Débito 
- Depósito/Transferência/Pix 

  

Entrega das fotos: - Via internet  
  

Prazos de entrega: 
 

- Digital em 10 dias úteis 
- Revista/Álbum: 30 dias 

 


