dia de festa
A MÁGICA
DAS FESTAS
Decoração, tema, as
histórias que acontecem
paralelamente... tudo vira
memória de um dia
especial.

PACOTES
Diferentes pacotes
para você avaliar qual
atende sua demanda.

Janeiro a junho de 2022
anapaulabatista.com.br

O QUE FICA DEPOIS DA FESTA?

VOCÊ APROVEITA A FESTA E
EU CUIDO DAS MEMÓRIAS
Vejo nas festas pequenas histórias paralelas acontecendo o tempo todo. Com
presença e olhar atento, mostro por meio da fotografia o avô brincando com a netinha,
a criança pegando um brigadeiro antes dos parabéns, aquela risada de doer a barriga
com o truque do mágico, as pessoas que puderam estar por perto, os melhores
amiguinhos da infância.
T enho como missão te deixar despreocupada com as memórias desse dia especial.
Você pode se divertir, curtir a festa que preparou com tanto carinho, dar atenção aos
seus convidados, que eu cuido de contar esse capítulo da história da sua família, com
uma pegada documental, de maneira bem descontraída.

Não importa se é só um bolinho ou se é festa maior com muitos familiares e amigos, as
memórias são únicas e são importantes para contar a sua história. Então, veja qual
pacote atende melhor as suas necessidades e expectativas.
UMA FATIA
Pra você que vai fazer "só um
bolinho" e não quer deixar
esse dia passar em branco.

MAIS UM PEDAÇO
Pra você que quer mais um
tempinho e mais momentos
guardados.

O BOLO TODO
Pra você que não quer perder
nada e deseja um registro
mais completo da sua festa.

2 horas de cobertura da festa
30 fotos digitais

3 horas de cobertura da festa
60 fotos digitais

4 horas de cobertura da festa
Todas as fotos digitais

4 x R$ 180

5 x R$ 180

6 x R$ 180

As fotografias digitais são enviadas pela internet, em até 20 dias úteis após a festa.
Em qualquer pacote, pra colocar a cereja no seu bolo, podemos fazer álbum ou fotos
impressas em uma caixa cheia de afeto. Se tiver interesse, consulte o valor.

ESCOLHA SEU PACOTE

O QUE TE ATENDE?

UMA AMOSTRINHA

Se você quer fotografias espontâneas de um momento especial pra sua família,
com mais história e menos poses, vamos conversar!
Conheça melhor o meu trabalho visitando meu site e redes sociais.
Site
Instagram
Ana Paula Batista
contato@anapaulabatista.com.br
61 98415-6254

ONDE VOCÊ ME ACHA

QUE A PRÓXIMA HISTÓRIA
CONTADA POR MIM SEJA A SUA!

