
@brunatrafimovas

A fotógrafa Bruna Trafimovas 
é membro da Associação Brasileira
de Fotografia de Recém-Nascidos.
Sendo assim, o estúdio é adequado
para receber a sua família.
       Foi convidada pela
Apresentadora Cláudia Aloia da
TV+ABC em 2019 , para falar sobre
a fotografia de newborn e bebês. 

Orçamento Julho e Agosto 2021



Ensaio de 3 meses até 10 meses

Valor para 01 ensaio 

15 fotos entregues VIA WEB  em alta resolução com tratamento e reveladas no tamanho 10x15;

01 cenário de acordo com a idade (enviamos opções )

Figurino do estúdio de acordo com o cenário e idade

Participação dos pais e irmãos (demais familiares temos taxa por pessoa)

Investimento : R$ 300,00 / Sinal de R$ 150,00 ( R$ 150,00 para o dia do ensaio) 

Gêmeos R$ 450,00 (22 fotos) - Sinal de R$ 200,00 ( R$ 250,00 para o dia do ensaio) 

 



Plano com 4 ensaios sem álbum  

15 fotos entregues de cada ensaio  VIA WEB  em alta resolução com tratamento e reveladas no
tamanho 10x15;

01 cenário para cada sessão de acordo com a idade  (enviamos opções )

Figurino do estúdio de acordo com o cenário e idade

Investimento : R$ 1570,00  - /Sinal de R$ 300,00 para reservar a data  ( R$ 1270,00  até 4x no cartão )

 Gêmeos (22 fotos )  R$ 2198,00 com 1 bolo no ensaio e 11 meses - 

 

       Sinal de R$ 350,00 para reservar a data -  ( R$ 1848,00 até 5x no cartão )

( sugestão 3, 6, 9 e 11 meses o ensaio com o bolo de massa ou frutas) 



Plano com 4 ensaios com álbum  

15 fotos entregues de cada ensaio  VIA WEB  em alta resolução com tratamento e reveladas no
tamanho 10x15;

01 cenário para cada sessão de acordo com a idade  (enviamos opções )

Figurino do estúdio de acordo com o cenário e idade

01 álbum no tamanho 20x40 com caixa 

Investimento : R$ 1890,00 - Sinal de R$ 300,00 para reservar a data  ( R$ 1590,00  até 4x no cartão )

Gêmeos (22 fotos ) R$ 2646,00 com 1 bolo no ensaio e 11 meses - Sinal de R$ 350,00 para reservar a
data - ( R$ 2296,00 até 5x no cartão ) 

 ( sugestão 3, 6, 9 e 11 meses o ensaio com o bolo de massa ou frutas) 



Plano com 3 ensaios sem álbum  

15 fotos entregues de cada ensaio  VIA WEB  em alta resolução com tratamento e reveladas no
tamanho 10x15;

01 cenário para cada sessão de acordo com a idade  (enviamos opções )

Figurino do estúdio de acordo com o cenário e idade

Investimento : R$ 1270,00 - Sinal de R$ 300,00 para reservar a data  ( R$ 970,00  até 3x no cartão )

Gêmeos (22 fotos ) R$ 1778,00 com 1 bolo no ensaio e 11 meses - 

 

     Sinal de R$ 350,00 para reservar a data - ( R$ 1428,00 até 5x no cartão ) 

( sugestão 4, 8 e 11 meses o ensaio com o bolo de massa ou frutas) 



Plano com 3 ensaios com álbum  

15 fotos entregues de cada ensaio  VIA WEB  em alta resolução com tratamento e reveladas no
tamanho 10x15;

01 cenário para cada sessão de acordo com a idade  (enviamos opções )

Figurino do estúdio de acordo com o cenário e idade

01 álbum no tamanho 20x40 com caixa 

Investimento : R$ 1590,00 - Sinal de R$ 300,00 para reservar a data  ( R$ 1290,00  até 4x no cartão) 

Gêmeos (22 fotos ) R$ 2226,00 com 1 bolo no ensaio e 11 meses - 

 

      Sinal de R$ 350,00 para reservar a data - ( R$ 1876,00 até 5x no cartão )

( sugestão  4, 8 e 11 meses o ensaio com o bolo de massa ou frutas) 



Agende o seu ensaio de 
segunda a sexta- feira e ganhe 3 fotos de

cortesia.
 

Horário 9h às 19hs



Contatos (11) 98256-5943
 

Endereço do Estúdio
 

Rua Giovanni Battista Pirelli, 271 
Vila Homero Thon 

Santo André/SP
 

Bruna Trafimovas


