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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.

Eu sou fotógrafo e não uma empresa de foto e vídeo, acredito que é impossível 
fazer as duas coisas ao mesmo tempo e com a mesma  qualidade, então prefiro 
me dedicar a   minha especialidade, a fotografia. E me dedico pessoalmente e 
exclusivamente a cada evento ou qualquer outro trabalho que eu faça. Quero lhe 
entregar fotos personalizadas, 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.



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 seu
casamento e sua vida, é uma forma de 
viver novamente toda a emoção de um
dia muito especial.



NO DIA DO CASAMENTO

Costumamos chegar cedo, e muitas  
vezes só saimos de lá  no final da festa.

Esse trabalho todo resulta em inúmeras 
fotos, que depois serão selecionadas e 
editadas, a fim de obter um resultado 
bem bacana.

A cobertura será realizada por mim 
e um fotógrafo de minha equipe            
(ver pacote que contém 2 fotógrafos ).     

Não há número máximo de imagens a 
ser contratado, porém, 500 fotos bem 
selecionadas lhe serão entregues.

  

        ( entrega minima de 450 imagens )



SOBRE OS LIVROS

Os trabalhos que produzimos são  entregues na forma 
de livros fotográficos, que contam a história dos eventos 
de maneira artística e criativa.

A edição e diagramação dos volumes é inspecionada 
pessoalmente por mim, buscando valorizar cada 
imagem e momento captado.

A confecção dos livros se dá em  papel fotográfico de 
alta qualidade , com cores vivas e proteção garanti-
da por laminação isolante, que faz os álbuns durarem     
gerações.



Sugestões de Pacote

     Serviços  Extra - Consultar

                                    
                                     Bronze

Cerimônia e festa
(Mini Casamento)

 Link com 500 fotos

Livro fotográfico 20x25
30 pgs.

- Deslocamento de até 40km,incluso.
- 01 Fotógrafo 
- Pagina adicional ao álbum,  r$ 50,00 cada 

                 * VALOR PROMOCIONAL*

                                    
                                     prata

 Cerimônia e festa
+ 2h de Making-of

 Link com 500 fotos
Livro fotográfico 25x30 - 40 pgs.

Ensaio Fotográfico 
pré-casamento 

( link com 40 fotos - s/livro )

- Deslocamento de até 40km,incluso.
- 02 Fotógrafos (Cerimônia e Festa)
- Pagina adicional ao álbum,  r$ 50,00 cada  

                                    
                                        ouro

Cerimônia e festa
+ 2h de Making-of 

 Link com 500 fotos
Livro fotográfico 30x30 - 50 pgs

Ensaio Fotográfico 
pré-casamento 

( link com 60 fotos )
+ livro fotográfico 25 x 25 - 30 pg

( Livro em papel couchê 210g )

- Deslocamento de até 40km,incluso.
- 02 Fotógrafos (Cerimônia e Festa)
-Pagina adicional ao álbum,  r$ 50,00 cada                      

      R$ 3950      R$ 3350      R$ 2250, 

                                    
                                         nós

    Sim, no pacote NÓS
você monta o 

pacote do seu jeito.

Só me dizer o que 
você quer e 
como quer.

   
 



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

Sinal no ato do contrato e restante até  a 
data do evento.

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

 
                                                            CONTATOS

whatsapp | cel 11 96114.1446
www.givaldooliveira.com.br
e-mail : contato@givaldooliveira.com.br
instagram: @givaldooliveirafoto

Não efetuamos reserva de datas sem sinal e o contrato


