Partos e Fresh 48

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.

Fotografia de parto
O vosso primeiro olhar, para sempre registado.
O nascimento será a experiência mais transformadora da vossa vida. O dia do
nascimento dos nossos filhos é um dia de intensas emoções, de transcendência, de
um amor inexplicável. Muitas vezes, os detalhes e as memórias desvanecem com o
passar do tempo, escapando-se de nós.
Contratar uma fotógrafa neste vosso dia irá garantir que vocês se foquem
totalmente no amor das vossas vidas, vivendo cada segundo ao máximo e
guardando para sempre a chegada dele ao mundo.
O dia em que tudo - tudo - mudou.

Fotografia de parto
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 nascimento é um grande investimento, sim, mas prometo que vocês
nunca se arrependerão de o fazer.
O pack deluxe inclui: Uma consulta pré-natal, estar “de chamada” a partir das 37
semanas, cobertura fotográfica completa do nascimento, registo das primeiras 2
horas de vida, 2 previews entregues nas primeiras 72 horas, uma galeria privada
online com todos as fotografias editadas em alta definição, 20 impressões 10x15cm
e um slideshow personalizado.
Estão disponíveis planos de pagamento adaptados a cada cliente.

Fotografia de parto
FAQ
Quando devo reservar?
O mais cedo possível! Como os partos não têm data marcada (só prevista) só posso
aceitar um número limitado de nascimentos por ano. Reservar mais cedo irá
garantir a minha inteira disponibilidade para vos acompanhar!
Vamos conhecer-nos antes do parto?
Claro que sim! Eu ofereço uma sessão de maternidade complementar para nos
conhecermos melhor e teremos também uma consulta pré-natal para falarmos de
todos os vossos planos e expectativas.

Fotografia de parto
FAQ
Desde quando estará disponível?
Estarei “on call” - ou “de chamada” - 24 horas por dia a partir das 37 semanas até ao
final de gravidez.
Quanto tempo vai demorar para vermos.o resultado?
A galeria do vosso parto será entregue no prazo máximo de 6 semanas. No entanto,
nas primeiras 72 horas, receberão 2 fotografias para terem um “cheirinho” deste
registo.

Pack

Pack Deluxe - 500€
Reunião Introdutória
Oferta sessão maternidade (Pack Mini)
Reportagem fotográfica do parto
Serviço “On call” 24/7
Nº ilimitado de fotografias
25 fotografias impressas em papel
fotográfico profissional 10x15cm
Oferta de slideshow

Fresh 48
O registo das primeiras horas de vida do vosso bebé.
A sessão Fresh 48 é uma sessão puramente lifestyle, em ambiente hospitalar ou em
casa (dependendo do sítio de nascimento).
Esta sessão é feita até às 48 horas de vida do bebé e o objetivo é captar todos os
primeiros detalhes, para mais tarde lembrar aquele que foi um dos dias mais felizes
das vossas vidas.
Caso tenham irmãos ou familiares próximos, estes podem participar na sessão
também, ficando assim com memórias do exacto momento em que conheceram o
membro mais pequenino da família!

Packs

Pack Mini - 115€

Pack Base - 145€

Pack Deluxe - 175€

10 fotografias digitais
10 impressões 10x15cm

20 fotografias digitais
20 impressões 10x15cm

Todas as fotografias digitais
25 impressões 10x15cm

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 (Fresh 48h - 30€/ Parto - 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, ou no caso do parto, até 1 semana após o dia.
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 6 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

