


Ensaio da Debutante 

É a melhor forma de registrar este momento especial!  Que tal 

lindas fotos para adicionar na retrospectiva ou para um quadro 

na entrada da sua festa? O ensaio com um fotógrafo dura até 

3 horas com até 3 trocas de roupas e as melhores fotos são 

entregues editadas. 



Festa da Debutante 
Celebrar a vida e encontrar os amigos! Este momento tão 

importante precisa ser lembrado para sempre! 

A cobertura fotográfica tem duração de 5 horas e não tem 

limites de fotos. Todas as fotos são entregues editadas em DVD 

personalizado. A cobertura de vídeo é feita com técnicas 

modernas e a edição acompanha as últimas tendências. 

Entregamos no DVD um trailer de até 5 minutos com os 

melhores momentos e também o vídeo editado com a 

cobertura completa da festa. 

 

 



Same Day Edit 
Um cinegrafista extra irá acompanhar o making of da debutante, fazer cenas da decoração do buffet e coletar alguns 

depoimentos dos amigos e familiares. Durante a festa ele irá editar um vídeo que será exibido durante a cerimônia, 

mostrando o dia da debutante com as mensagens de carinho dos convidados! 

Retrospectiva 
Os melhores momentos da sua vida!! 15 anos se passaram e este é o momento de relembrar. Esqueça aquelas retrospectivas 

chatas! Com músicas agitadas, as fotos irão aparecer com animações empolgantes! 

 

Totem e Cabine  Fotográfica 
Uma lembrança personalizada aonde os convidados se divertem! O totem é super moderno e a cabine inflável possui led de 

cores personalizáveis. Os serviços incluem: 5 horas de festa | Fotos Ilimitadas impressas na hora | Acessórios divertidos 

Personalização da frente do totem | Personalização das molduras das fotos | Fotos na horizontal, vertical e tirinhas     

Assistente para acompanhar os convidados | Fotos postadas no facebook na mesma semana 



Álbuns 
Qualidade e preço baixo. Todas as capas são feitas com madeira MDF, que garante maior proteção para as fotos e maior 

durabilidade do álbum. Você pode escolher uma capa fotográfica, e dentre mais de 100 opções de tecidos e courinhos. As 

folhas são do papel utilizado para impressão de obras de arte e possuem a maior qualidade. Os álbuns tem 20 páginas com 

abertura de 180º e são ideais para fazer fotos panorâmicas com vários convidados ou com um cenário de tirar o fôlego!  



Livro de Assinaturas 
Não tem sensação melhor do que chegar em casa após a festa e ler as mensagens de carinho dos convidados! 

Acompanhando as mensagens, lindas fotos neste livro de assinaturas que tem 20 páginas com capa personalizada! 
 

Quadro com Foto e Quadro de Assinaturas 
Lindos quadros para guardar de lembrança, decorar a entrada do buffet e decorar a sua casa, A moldura de alta qualidade 

tipo caixa deixa o quadro ainda mais bonito. Na opção de quadro de assinaturas, a borda branca ficará repleta de 

mensagens de carinho, guardadas para sempre ao alcance dos olhos!  

Kit Toalete 
O Kit Toalete é inteirinho personalizado! O design será feito exclusivamente para você e os rótulos são feitos sob medida para 

cada um dos produtos que acompanham este kit. São 60 itens no kit feminino e 20 itens no kit masculino. Todos os itens foram 

pensados para não deixar ninguém em apuros! 



Festa da Debutante 

 

1 fotógrafo ...............................................................  R$1200,00 

2 fotógrafos..............................................................  R$1700,00 

1 fotógrafo e 2 cinegrafistas ..................................  R$2700,00 

2 fotógrafos e 2 cinegrafistas ................................  R$3200,00 

 
Ensaio da Debutante 

 

Ensaio em parque de São Paulo e região ...........  R$500,00 

 
Same Day Edit 

 

Com cinegrafista extra...........................................  R$800,00 

 
Retrospectiva 

 

Com até 100 fotos ..................................................  R$350,00 
 

Foto Lembrança 

 

Totem Fotográfico ..................................................  R$1200,00 

Cabine Inflável ........................................................  R$1500,00 

Valores 

Álbuns 

 

20x60cm ...................................................................  R$550,00 

30x60cm ...................................................................  R$700,00 

Página extra ............................................................  R$10,00 

Capa de Acrílico ....................................................  R$150,00 

Capa de Madeira com Gravação à Laser  ........  R$150,00 
 

Livro de Assinaturas 

 

20x60cm ...................................................................  R$250,00 

30x60cm ...................................................................  R$350,00 

Página extra ............................................................  R$10,00 

 
Decoração 

 

Quadro com Foto ...................................................  R$350,00 

Quadro de Assinaturas ...........................................  R$300,00 

Banner 1,20x0,80cm ................................................  R$150,00 

 
Kit Toalete 

 

Feminino ...................................................................  R$300,00 

Masculino .................................................................  R$250,00 



Formas de Pagamento e Informações Gerais 

• Parcelamento sem juros até a data do evento por depósito bancário/cheques ou em até 10X (com juros) no cartão 

• A data será reservada apenas após o fechamento do contrato 

• Orçamento válido por 30 dias 

• Os valores informados são para eventos realizados na Região do Grande ABC e cidade de São Paulo. Para outras 

cidades, o cliente será responsável pelos custos de transporte 

Desconto Exclusivo 
Clientes da Adriana Lopes Assessoria possuem                 

descontos exclusivos! 
 

Desconto de R$200 no ensaio da debutante! 

Retrospectiva Grátis (R$350 de presente!)  

10 páginas extra nos álbuns (R$100 de presente!)  
 

Se você não conhece ainda, acesse   

www.adrianalopesassessoria.com.br ou entre em contato pelo              

telefone (11) 99544-1363 e solicite o seu orçamento! 

http://www.adrianalopesassessoria.com.br


Quem Sou Eu 

Olá, sou Bruno Finetto! 

Conheci a arte  da fotografia há 15 anos e, desde 

então, não parei de estudar e trabalhar! 

Ao longo dos anos realizei cursos e workshops com os 

melhores fotógrafos e editores do mundo 

Hoje a minha empresa é conhecida por ser confiável, 

amiga de seus clientes e por trabalhar com muito amor 

e qualidade. 

Eu sei que você está realizando o seu sonho de ter uma 

festa de debutante incrível, e saiba que eu estarei 

realizando o meu sonho de ser fotógrafo mais uma vez!  

 

A sua festa é MUITO especial!!! 







 

w w w.f i n e t t o fo t o . c o m . b r   
 

(11) 9 9185-5479                                                                                                                                                                                   contato@finettofoto.com.br  

facebook.com/finettofoto                                                                          Instagram @finettofoto 

http://www.finettofoto.com.br

