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FOTOGRAFIA EM PARIS

Paris proporciona um mix de emoções em todos os ensaios que eu faço.
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A minha fotografia é isso.. o registro de uma experiência singular!
Sendo assim, não gosto muito de chamar de ensaio.
Eu acredito que vendo o registro de um passeio inesquecível por Paris
e faço meus clientes levarem para casa duas lindas memórias:
a que foi vivida e a registrada.

♥
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Posso ter todos os dias o mesmo cenário e a mesma rotina,
mas o contexto e a sinergia são sempre únicas.

MINHAS FOTOS

Busco deixar meus clientes super
à vontade durante todo o passeio para
que as poses saiam de forma espontânea.
Utilizo a luz natural do dia e minhas
imagens não sofrem manipulação no
photoshop, mantendo sempre a edição
com o aspecto mais natural possível.
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Meu estilo fotográfico é bem natural.

ORÇAMENTO 2022

LOCAÇÕES

Os passeios fotográficos são todos externos,
durante a luz do dia.
O local onde as fotos serão feitas é de sua escolha,
mas também posso te ajudar a criar seu roteiro de
fotos de acordo com o seu estilo.
Escolhendo o local preferido, fazemos um passeio
pelos arredores parando em pontos estratégicos
para fazer as fotos.

PACOTES

Básico

01

Tradicional

02

03

1 hora de duração
1 locação
sem troca de roupa
30 fotos digitais

2 horas de duração
2 locações
1 troca de roupa
50 fotos digitais

3 horas de duração
3 locações
2 trocas de roupa
80 fotos

Investimento
100€
+
20€ de entrada para
reserva da data

Investimento
150€
+
20€ de entrada para
reserva da data

Investimento
200€
+
20€ de entrada para
reserva da data

Valor da reserva a ser pago com antecedência, para reservar a data.
Até 3 participantes. Adicional por pessoa: 25€ + 10 fotos.

Completo

VOCÊ PODE ADQUIRIR TODA A GALERIA DE FOTOS

Essa opção é para você que deseja ter todas as fotos que foram tiradas no seu ensaio.
Será feita uma seleção das melhores fotos
e não será considerado nenhuma repetição de imagem.

Investimento Adicional
100€
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SELEÇÃO DAS FOTOS

Você poderá optar por escolher as fotos que serão
editadas ou deixar a seleção nas minhas mãos.
Se você selecionar suas fotos: você receberá
um link dentro de 24 horas após o ensaio,
para você poder escolher as favoritas.
Se você preferir que eu faça a seleção: nesse
caso o processo é mais rápido, pois já inicio
a edição logo após o ensaio.
Galeria de fotos: você receberá todas as melhores
fotos tiradas e não é considerado nenhuma
repetição de imagem.

O tempo do ensaio condiz com o pacote escolhido e é
contado a partir do horário que combinarmos o nosso
encontro. Com os deslocamentos, no caso de pacotes
de mais de uma locação, não será considerado.
O valor do deslocamento de uma locação à outra não
está incluso no pacote. É feito via transporte público,
mas pode ser utilizado táxi ou uber se for da vontade
do cliente.
Atrasos de até 20 minutos são tolerados, mas atrasos
maiores, sem aviso prévio, serão descontados do
tempo integral do ensaio.
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TEMPO DO ENSAIO
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ENTREGA DAS FOTOS

A entrega das fotos é feito via digital.
Você receberá dois links para download:
Fotos em baixa qualidade: o link será enviado via
whatsapp para você fazer o download direto pelo
celular. Essas imagens possuem o formato certo para
postagem nas redes sociais.
Fotos em alta qualidade: o link será enviado por e-mail
para que você faça o download no seu computador.
Essas imagens não poderão ser baixadas pelo celular
para não perder a qualidade.
O link ficará disponível por 90 dias.

AGENDAMENTO

01

02

03

04

05

Selecione a melhor
data para as fotos.

Escolha a locação de
sua preferência e
veja qual pacote se
encaixa nela.

Entre em contato
comigo via whatsapp
ou e-mail.

Você receberá um
e-mail com o
contrato.

PRONTO!

Enviarei um
formulário para você
preencher com
todos os dados
necessários.

Responda com seu
"De acordo" e
arquive o recibo de
depósito do valor da
reserva de data*

Se ainda estiver em
dúvida eu posso te
ajudar a escolher, de
acordo com seu
estilo.

*A reserva da data é de 20€ em depósito ou transferência para minha conta HSBC France.
Esse valor é adicional do valor completo do ensaio.

Após recebimento do
valor, sua reserva
está feita.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O horário só será definido próximo à data reservada,
podendo ser até no dia anterior, dependendo do clima
do mês e da estação, em casos de ensaios externos.
Em casos de chuva fraca, garoa, neblina e frio, o
ensaio ainda irá acontecer, sendo adiado somente em
casos de chuva forte, pois assim é o clima parisiense.
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Após a confirmação da reserva da data, o atendimento
irá continuar via whatsapp para tirar dúvidas, definir
as roupas do ensaio e combinar ponto de encontro.

COMO FOI A EXPERIÊNCIA DE OUTROS CLIENTES
HTTP://G.PAGE/NIARA-LUZ-FOTOGRAFIA
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Frequentes
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Perguntas

1. VOCÊ FAZ FOTOS NOTURNAS?
Não. Os ensaios fotográficos são agendados no período da manhã e tarde, do nascer até o pôr-do-sol somente.
2. VOCÊ ALUGA CENÁRIOS OU OUTRAS COISAS PARA COMPLEMENTAR AS FOTOS?
Não trabalho com acessórios de fotografia, porém, possuo uma lista de recomendações de serviços que poderei
compartilhar com você para deixar seu ensaio fotográfico ainda mais recheado.
3. VOCÊ FAZ AJUSTES NO PHOTOSHOP?
Não. Minhas fotos são o mais natural possível, sendo assim não faço manipulação de imagem, porém, as fotos serão
enviadas sempre com tratamento de cor e luz.
4. VOCÊ ENVIA TODAS AS FOTOS TIRADAS MESMO SEM EDIÇÃO?
Não. As fotos que envio são somente com tratamento de luz e cor. Você terá uma visualização de todas as fotos
tiradas para poder fazer a seleção, em baixa resolução e com marcas d´água.
5. O QUE É CONSIDERADO "ARREDORES" DAS LOCAÇÕES?
Os arredores das locações escolhidas pode ser considerada como uma caminhada de até 1 km do nosso ponto inicial.
Antes de iniciarmos nosso ensaio eu sempre vou perguntar se tem algum local ou foto específica que deseja fazer,
assim consigo traçar o roteiro do passeio e dizer quais pontos serão possíveis passar dentro do pacote solicitado.

6. O VALOR DA RESERVA É DESCONTADO NO VALOR DO ENSAIO?
Não. O valor da reserva de data é um valor extra, cobrado em reais, que assegura que aquela data temos um
compromisso. O valor do ensaio é pago em euro e em espécie, no dia do ensaio.
7. QUAL A POLÍTICA DE CANCELAMENTO?
Para receber o reembolso da reserva de data, o cancelamento deve ser feito em até 60 dias antes da data reservada,
após esse período não é possível receber de volta esse valor.
8. O QUE ACONTECE SE PRECISAR REAGENDAR?
O reagendamento da data, com 30 dias de antecedência da data reservada, não implica em nenhum reajuste. Caso o
reagendamento precise ser feito após esse período, será necessário pagar um adicional de 10€ em cima do valor total
do ensaio para reservar uma nova data.
Deve-se considerar a disponibilidade da minha agenda antes de fazer o reagendamento.
9. E SE ESTIVER CHOVENDO? AINDA VAI ACONTECER AS FOTOS?
O clima mais comum em Paris são garoas rápidas e céu nublado. Muitos dos dias chuvosos são breves, raramente
chove durante o dia inteiro, por conta disso as fotos ainda acontecem em dias chuvosos, frios e nublados. Somente
se a chuva estiver forte e durar o dia inteiro que poderemos alterar a data (conforme disponibilidade).

Merci
Niara Luz
facebook.com/niaraluz
instagram.com/niaraluz.fotografia
www.niaraluz.com
+33 7 78 69 72 13

