SESSÃO
FOTOGRÁFICA
DE FAMÍLIA
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www.liarodriguesphotography.com

e sou fotógrafa de emoções. Inspirada
pela luz, pela natureza, pelo romance,
a fotografia que mais me move é
aquela onde consigo imprimir
emoções.
Criei o e-motions photography porque
acredito que os momentos felizes
merecem ser transformados em
memórias bonitas impressas em
pequenos rectângulos.
Fotografias onde se ouvem sorrisos,
onde se sente o envolver de um
abraço, onde se vêem borboletas no
olhar e onde se sente o cheiro dos
afectos de uma forma mágica... Esta é
a história da vossa fotografia… e a
história que eu quero contar..
Com amor,

Olá, eu sou a Lia

Podem me conhecer um
bocadinho melhor aqui

Lia Rodrigues
Vamos fazer memórias
bonitas?

SESSÕES DE
FAMÍLIA
Não há melhor presente para oferecer à sua família do que memórias bonitas!
Como fotógrafa de família o meu objectivo principal é ter a confiança e amizade para poder acompanhar as "minhas
famílias", periodicamente, ao longo do tempo. Tendo isso em conta, durante as minhas sessões para além de
procurar traduzir em imagens esteticamente bonitas a vossa história, o vosso amor e a vossa união enquanto família,
estou atentamente a promover uma experiência feliz e descontraída. Para juntos, fazermos memórias bonitas!

Como fotografo uma
sessão de família

Lifestyle

podem ver algumas das minhas
sessões de família aqui

A minha forma de fotografar está muito focada nas emoções, é sempre isso que procuro captar nas
minhas imagens. Esta procura passa por ter uma preocupação constante em proporcionar uma
experiência feliz e descontraída, quer seja uma sessão lifestyle ou uma sessão documental.

As sessões lifestyle, são sessões que pretendem retratar as famílias de uma forma mais cuidada, com
uma atenção especial a todos os pormenores da sessão (roupa, local, adereços...). Tem uma duração
mais curta e preferencialmente são realizadas no exterior. Em conjunto, é escolhido um local que seja
especial para os fotografados, tirando partido da luz natural e procurando a criatividade nos
elementos que o compõem. Tento fotografar-vos da maneira mais natural possível, peço que se
abracem, que se mimem, que se beijem (há sempre beijos nas minhas sessões)... que tirem esse
tempo para vocês e se reencontrem naquele momento. Eu, de forma natural, espontânea e
verdadeira vou apanhar a emoção e fazer uma fotografia realmente especial.

Como fotografo uma
sessão de família

Documental

As sessões documentais, são sessões que pretendem retratar as famílias de
uma forma mais realista, acompanhando um dia na vida da família, com a
menor intervenção possível da minha parte. Para que o resultado seja o mais
genuíno e espontâneo e um verdadeiro retrato da vida da família, estas
sessões são mais longas e normalmente decorrem em casa, ou nos locais que
a família normalmente frequenta (supermercado, parque infantil, campo...).
Nestas sessões não é necessário preparar nada, apenas se prepararem para a
minha presença a acompanhar-vos num dia normal da vossa vida.
Ao longo desse dia vou procurar as coisas que vos caracterizam e vos tornam
únicos, vou captar de forma espontânea e honesta as vossas dinâmicas
familiares, as personalidades, gestos peculiares, formas de estar e como
resultado final contar a história da vossa família.

Alguns exemplos nesta apresentação
algumas fotos das minhas sessões documentais
Slideshow de um momento de uma sessão

REUNIÃO DE PLANEAMENTO
Realizada via telefone, web ou presencialmente,
serve para nos conhecermos melhor antes da
sessão e permite fazer um planeamento que vá
de encontro às vossas necessidades.
Vamos escolher em conjunto o melhor local
para a sessão, as combinações de roupa que
realçam a vossa imagem e falar sobre dicas e
dúvidas que possam ter em relação à sessão e
aos produtos resultantes.

Saiba como se preparar para a sessão
10 dicas sobre o que vestir na sessão

GALERIA ONLINE
Personalizada e dedicada, que permite a
visualização, partilha e download das imagens,
bem como uma loja onde podem fazer
encomenda de produtos.

conheça o sistema de galeria online

IMPRESSÕES

Para além do meu TEMPO
CRIATIVIDADE e
EXPERIÊNCIA, em todas as
sessões está incluído

Porque valorizo as fotografias físicas, em todas
as sessões está incluído um vale de 20 euros em
impressões da galeria.

DESLOCAÇÕES
Deslocações num raio de 20 km de Lisboa. Para
deslocações acima de 20 Km, acresce um valor
de €0.30 por Km.

COLECÇÕES
Lifestyle
BASE

150 euros

PREMIUM

175 euros

GOLD

240 euros

Reunião de planeamento e aconselhamento

Reunião de planeamento e aconselhamento

Reunião de planeamento e aconselhamento

Sessão fotográfica de 1h30 a 2h

Sessão fotográfica de 1h30 a 2h

Sessão fotográfica de 1h30 a 2h

Edição/Tratamento de 50 imagens

Edição/Tratamento de todas as fotos, que contam

Edição/Tratamento de todas as fotos, que contam

(com possibilidade de adquirir mais à la carte)

a história da sessão (min. 75 imagens)

a história da sessão (min. 75 imagens)

Galeria on-line

Galeria on-line

Galeria on-line

Vale de 20 euros em impressões da galeria

Vale de 20 euros em impressões da galeria

Vale de 20 euros em impressões da galeria
Edição e impressão de Álbum fotográfico
Linha Basic 25X25, 12 folhas

UMA TARDE/MANHÃ NA VIDA

UMA DIA NA VIDA

Sem álbum 320 euros
Com álbum 400 euros

Sem álbum 500 euros
Com álbum 590 euros

Reunião de planeamento e aconselhamento

Reunião de planeamento e aconselhamento

Sessão fotográfica que acompanha uma parte do

Sessão fotográfica que acompanha um dia na vida

dia da vossa família (5h).

da vossa família (8h).

Edição/Tratamento de todas as fotos, que

Edição/Tratamento de todas as fotos, que contam

contam a história da sessão (min. 150 imagens)

a história da sessão (min. 150 imagens)

Galeria on-line

Galeria on-line

Vale de 20 euros em impressões da galeria

Vale de 20 euros em impressões da galeria

COLECÇÕES
Documental

Trabalho com um laboratório profissional
com mais de 30 anos de experiência no
mercado da fotografia industrial, que
disponibiliza uma vasta linha de álbuns e
personalizações.

ÁLBUM

a partir de 90 euros

Edição e álbum formato 25X25, capa dura, 12
folhas. Outras opções sob consulta.

PRODUTOS

POSTAIS

a partir de 20 euros

Packs de 24 postais 13X18

CALENDÁRIO

20 euros

15X23 com base em madeira

PEN PERSONALIZADA

No meio da nossa vida corrida, uma coisa
que assegura as nossas memórias são as
fotografias, não as imagens digitais no
computador. Quero ajudar-vos a fazer o
melhor uso das imagens que fizermos na
sessão e por isso tenho um serviço de
aconselhamento.

conheça alguns trabalhos já realizados

IMPRESSÕES
Formato 15X20 ....................... 2.5 euros
Formato 20X30........................ 4 euros
Formato 40X50........................ 8.5 euros
Outras opções sob consulta.

TELAS FINE ART
Formato 20X25 ....................... 30 euros
Formato 40X50........................ 49 euros
Formato 60X90........................ 75 euros
Outras opções sob consulta.

25 euros

LOCAL E DESLOCAÇÕES
Tenho várias propostas de locais interessantes
para fotografar (ambientes de campo, praia,
cidade, serra, etc.), mas também estou sempre
aberta a novas sugestões de locais, principalmente
se forem especiais para a família. Os valores
apresentados incluem deslocação até 20 km de
Lisboa ou Beja. Para deslocações acima de 20 Km,
acresce um valor de €0.30 por Km.

RESERVA E PAGAMENTOS

CONDIÇÕES
GERAIS

Para reserva da data, deverá ser efectuado um
pagamento de 30% do valor total. Apenas se
considera a data reservada após recepção de
comprovativo de pagamento. O restante valor
deve ser pago no dia da sessão.
Minuta do contrato de prestação de serviços

ENTREGA
No prazo de 30 dias a seguir à sessão será
publicada a galeria online com uma selecção de
imagens que contam a história da vossa sessão.
PROPRIEDADE E USO DE IMAGEM- informação ao cliente

Esta oferta é válida por 30 dias.

INFORMAÇÕES DE
CONTACTO

www.liarodriguesphotography.com
booklia@liarodriguesphotography.com
+351 96 25 70 438

vamos fazer memórias bonitas?

