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Olá, muito prazer!

Sou Givaldo Oliveira.

Fotografia é a melhor lembrança que você pode ter dos principais momentos da  vida, no futuro 
são elas que contarão a sua história e a da sua família. E eu quero lhe ajudar a contar essa história 
através do meu olhar e da minha  fotografia., e  proporcionar uma experiência única, para que 
daqui alguns anos você consiga reviver e relembrar  exatamente como foi aquele dia importante 
em sua vida.

Quero lhe entregar fotos personalizadas, únicas, que mostrem você e a sua história realmente 
como ela aconteceu, sem clichês.

Procuro viver com simplicidade, pessoas simples dão menos trabalho rs .São nas coisas simples 
da vida que encontramos alegria e paz. Curto  a natureza,     cheiro de mato, música boa (ouvir 
uma boa música é fundamental) um bom som de guitarra que o diga rs.

Quero fotografar você e registrar sua história também.



Porque investir na fotografia?
O que você vai mostrar para as próximas
gerações?

A fotografia não só encanta, mas guarda
sua história, ela mostra como foi sua
festa/ensaio e sua alegria naquele dia, 
é uma forma de viver novamente toda a 
emoção de um dia muito especial.



Básico

No pacote básico, você terá  
30 fotos impressas 10x15 em alta      
resolução e editadas, mais o link
digital das mesmas.

O ensaio terá cerca de 2 h 
de duração, com 03 look’s*

- Deslocamento de até 30km,incluso.

sugestões

Completo

No pacote completo, você terá 
01 pendrive com 60 fotos em 
alta resolução e editadas.

O ensaio não terá limite de ho-
ras ou local.
( Fora da cidade, consulte as condições)

Aconselhamos 06 look’s* ou 
mais podendo ser de sua livre 
escolha.

* Não incluso roupas e/ou acessórios

r$ 430, r$ 590,



Foto boa, é foto impressa.
Monte seu pacote com o livro fotográfico do seus sonhos

TODOS OS MODELOS INCLUEM 20 PGS

20 X 25 - R$ 750,00
25 X25 - R$ 900,00

25 X 30 - R$ 1050,00
30 X 30 - R$ 1200,00

DEIXE SEU LIVRO AINDA MAIS COMPLETO !

Capa acrílica* - R$ 250,00
Caixa personalizada - r$ 300,00

Banner 90 x 1,20 - R$ 120,00

* Livros com capa acrílica, somente nos tamanhos 25x30  e  30x30



Montamos alguns 
              pacotes para você !

Todos os pacotes montados acompanham o book completo

Pacote I
Livro 20 x 25 + Luva simples

R$ 1450,00

Pacote I
Livro 25 x 25 + Luva simples

R$ 1570,00

Pacote II
Livro 25 x 30 + Caixa Personalizada

R$ 1840,00

Pacote III
Livro 30 x 30 + Caixa Personalizada

R$ 1990,00

Caso queira a capa acílica, somar aos valores acima



11 96114-1446

@givaldooliveirafoto

contato@givaldooliveira.com.br

www.givaldooliveira.com.br

 FORMAS DE PAGAMENTO            
                                                                      
A vista com até 5% de desconto.                                                                                            

Sinal no ato do contrato e
restante próximo ao evento.

(Em até 6x , via cartão de crédito
sistema PayPal)


