
Retratos de amor
em detalhes!

 
F A M Í L I A S



Esta sou eu: mãe do Cesinha e da Cristal e esposa do Guto, meu grande amigo. Me chame de Babi:
adoro! Sou psicóloga, o que me ajuda na missão de deixar os pequenos bem à vontade, além da

empatia com as mães em suas expectativas e necessidades, proporcionando um ensaio mais sereno e
leve.

 
Sou apaixonada por fotografia! Sou palestrante e mentora em cursos, além de juiza em concursos

fotográficos; busco nestes 10 anos de trabalho me conectar com o que me faz mais feliz: a natureza, a
simplicidade, o minimalismo e a pureza dos sentimentos!

 
Casando tudo o que amo, tambem me dedico à Bença Mãe - uma empresa voltada para produção de
álbuns fotográficos personalizados, que eternizam todo e qualquer momento da vida tanto em lindos

livros de qualidade como em quadros para decorar! 
 
 

Por trás da câmera



Família
O registro de família nunca foi tão desejado! O distanciamento nos trouxe a reflexão sobre a

importância de termos eternizado o carinho que sentimos uns pelos outros. A proteção, o
cuidado e o sentimento que nossos entes possuem são TUDO nas nossas vidas, e é isso que

vamos registrar através de brincadeiras, da espontaneidade e das trocas que se farão
naturalmente no registro. Sugiro, sempre, os locais mais afetivos, como a sua casa ou a casa
dos avós;  mas pode ser um parque ou outro local qualquer que tenha valor sentimental pra

família. 
 

Pode deixar que te ajudo na escolha das roupas e em deixar a família bem à vontade, tá bom?



O amor está em TODOS os detalhes! 





 
 

Família
 

- Par Amour | De amor :  cinquenta imagens online                 1300
 

 - Pour toute ma vi | Por toda a minha vida:  todas as imagens* (mínimo de noventa) 
sendo quarenta delas diagramadas no álbum Capa Foto 25 x 25cm  (30 páginas)             2400

 
*No pacote com todas as fotos, a galeria online será adiantada em até 15 dias, pois o cliente 

não precisa escolher as imagens. 
 
 



POÉTICO e AFETIVO



E ... DIVERTIDO!



Estou à sua disposição para tirar eventuais dúvidas e agendarmos seu ensaio. 
 

Sugiro que marque com antecedência de dois meses, para garantia da vaga. 
 

Espero fazer parte deste momento único e especial. Me chame no WhatsApp!
 

(61) 99638-2888 | www.barbarabastos.com.br | contato@barbarabastos.com.br
 

Obrigada pela visita!
 

Babi.

 
DETALHES:

 
Pacote onde você escolherá suas imagens em uma galeria online:

 
Após o ensaio, enviarei ao seu email, em até 12 dias, a galeria online para você escolher as imagens. Após a sua
escolha, tenho um prazo de até 30 dias úteis para lhe encaminhar o link - via Dropbox - com as fotos do seu

ensaio editadas. As imagens não escolhidas serão descartadas.
 

Pacote que inclui todas as imagens, sem a necessidade de escolha: 
 

As fotos passarão pela minha curadoria e excluirei apenas as imagens muito semelhantes, ou que não tenham
ficado muito boas. Enviarei  a você, pelo Dropbox, um link com todas as fotos (mínimo de 90) num prazo de

até 15 dias. Assim, você poderá baixá-las e já imprimí-las no tamanho que quiser. 
 
 

Tratamento de luz e de cor (com resultado natural) em todas as fotos contratadas. Edições específicas, como
preeenchimento capilar, correção dentária, retirada de sutiã e desamassar peças do vestuário - sim, existe todo

tipo de pedido! - poderão ser contratadas à parte, de acordo com a viabilidade técnica.
 

Caso tenha contratado álbum:
 

Tão logo você escolha as fotos que irão compor o álbum, encaminharei uma prévia da diagramação. 
 Necessitarei dos dados: título, mensagem/dedicatória (caso deseje), foto de sugestão para capa e numeração das

fotos que queira valorizar na diagramação.  Os prazos de entrega dos álbuns são de até 60 dias após a sua
aprovação - mas geralmente chegam bem antes.

 
Não entrego ensaios em pendrives. Na minha experiência, o cliente costuma não realizar backup ao receber este

tipo de mídia, e acaba por vezes perdendo o registro. Pendrives são sensíveis à temperatura, quedas e,
principalmente, ociosidade. Enviarei via online e, obrigatoriamente, você deverá salvar imediatamente as

imagens enviadas pelo link em locais seguros (nuvens, HD's externos e até mesmo CD's/DVD's)
 

Valor da foto adicional (nos pacotes que não incluem todas as fotos) : $ 35 (pacote com 10 fotos $ 290)
 
 

FORMAS DE PAGAMENTO:
 

5% à vista ou em até 5 vezes no cartão de crédito
Caso contrate mais de um plano: 10 % à vista ou em até 7 vezes no cartão de crédito

 
 


