Casais e Casamentos

Olá, eu sou a Inês!
Nasci no Porto em 1995 e a fotografia sempre foi uma paixão enorme.
Licenciei-me em Ciências da Comunicação, pela Universidade do Minho, em 2016.
Em Janeiro de 2017, embarquei na melhor experiência da minha vida e fui viver
para Cabo Verde, começando por um projeto de voluntariado e acabando por ficar
a trabalhar na capital. Foram quase 2 anos de muitas aventuras e muita
aprendizagem e regressei a Portugal no final de 2018.
Em Novembro de 2020, percebi o que é ter o meu coração fora do corpo: nasceu a
minha filha e nasci eu enquanto mãe. Toda a minha vida ganhou um novo
propósito!
A câmara fotográfica é o meu coração fora do corpo. Sempre que tenho a
oportunidade de fotografar famílias, novas vidas e sorrisos que pedem para ser
registados, ele enche-se de felicidade.
Especializo-me em maternidade, parto, bebés, crianças e famílias. Capturo a vossa
essência, os momentos mais felizes das vossas vidas, desde o vosso primeiro olhar,
aos primeiros passos, aos abraços quentes em tardes longas.
Vamos conhecer-nos? Confiem em mim. Prometo-vos memórias para a vida.

Sessão de casal
As sessões de casal são sessões únicas, muito divertidas e cheias de momentos
felizes à mistura.
Estas sessões podem ser feitas em qualquer altura do ano e, por norma, são feitas
em exterior, num local que seja especial para vocês, ou que gostem
particularmente.
Dou muito valor a paisagens naturais e cenários como uma praia, um campo ou até
o centro de uma cidade, numa vertente mais urbana!
Todas os ccasais receberão um pequeno guia com sugestões de vestuário e algumas
guidelines para ajudar a conduzir melhor a vossa sessão.
No final, será enviada para todos os clientes uma galeria online privada, protegida
por password, até 2 semanas após a sessão, onde poderão escolher as vossas
favoritas e adquirir fotografias extra ou produtos adicionais.

Packs

Pack Mini - 95€

Pack Base - 125€

Pack Deluxe - 150€

10 fotografias digitais
10 impressões 10x15cm

20 fotografias digitais
20 impressões 10x15cm
Acesso ao closet de cliente

Todas as fotografias digitais
25 impressões 10x15cm
Acesso ao closet de cliente

Casamentos
Chegou o vosso dia!
O dia do casamento é um dia inesquecível, tempo de celebrar o amor, a alegria e a
família. Durante todo o vosso dia, eu serei uma “mosquinha” que estará a captura
todos estes momentos, da forma mais descontraída, simples e genuína possível.
Todos os noivos terão uma reunião introdutória comigo, para que nos possamos
conhecer, para que me possam contar a vossa história e também os desejos e
expectativas para este grande dia.
o meu estilo fotográfico é bastante descontraído e natural, tentando capturar o
ambiente e os seus detalhes de forma pouco intrusiva. Ainda assim, estou sempre
disponível para fotografar momentos específicos, que vocês queiram.
As reservas deverão ser feitas com o máximo de antecedência possível, para
garantir disponibilidade.

Casamentos
Quando contratam uma fotógrafa profissional, estão a contratar uma artista para
preservar os melhores momentos das vossas vidas - momentos únicos que voam no
tempo.
A fotografia de casamento é um grande investimento, sim, mas prometo que vocês
nunca se arrependerão de o fazer.
Um dia, depois dos anos passarem, vão sentar-se lado a lado, com um álbum nas
mãos que guarda as memórias do melhor dia das vossas vidas.
Estão disponíveis planos de pagamento adaptados a cada cliente.

Packs

Pack Mini - 650€

Pack Base - 850€

Pack Deluxe - 1250€

Reunião Introdutória
S/ limite de horas
Nº ilimitado de fotografias
Caixa com 10 fotografias impressas em papel
fotográfico profissional 10x15cm + PEN

Reunião Introdutória
S/ limite de horas
Nº ilimitado de fotografias
Caixa com 20 fotografias impressas em papel
fotográfico profissional 10x15cm + PEN
Álbum profissional 20x30cm
OFERTA sessão de noivado

Reunião Introdutória
Segundo fotógrafo
S/ limite de horas
Nº ilimitado de fotografias
Caixa com 30 fotografias impressas em papel
fotográfico profissional 10x15cm + PEN
Álbum profissional 20x30cm
OFERTA sessão de noivado

Termos e condições
Todas as fotografias são propriedade da fotógrafa e poderão ser utilizadas para fins de publicidade e
partilha de portfólio no seu website e redes sociais profissionais, a não ser que o cliente informe que não
permite essa partilha.
O pagamento do sinal (Sessão - 30€/Casamento - 50€) é obrigatório e não reembolsável e a reserva da
sessão só estará válida nesse momento, sendo que o comprovativo deverá ser enviado por e-mail para
inescarrolafotografia@gmail.com. O pagamento pode ser feito por transferencia ou mbway. O restante
valor deverá ser pago no dia da sessão.
Poderei deslocar-me para fotografar as vossas famílias, sendo que será sempre adicionada uma taxa de
0.25€ por km caso a sessão seja feita fora do distrito do Porto.
A entrega das Galerias é feita até 2 semanas após a data da sessão e as fotografias impressas poderão ser
enviadas por CTT (portes a cargo do cliente) ou levantadas em mãos, no estúdio.
Estão disponíveis produtos tais como álbuns, telas e impressões, com valor sob consulta.

contactos
www.inescarrola.pt
+351 916850486 (Whatsapp)
inescarrolafotografia@gmail.com
www.facebook.com/fotografiainescarrola
www.instagram.com/inescarrolafotografia

