A proposta do Ensaio Fotográfico é contar uma história
visual sobre você em Paris.
Com roteiros que variam entre 3, 5 ou 8 horas você vai
poder guardar para sempre lembranças dos seus
melhores momentos na Cidade Luz.
Uma galeria online é criada exclusivamente para você.
Todas as fotos podem ser visualizadas e a escolha é feita
de comum acordo com o fotografo.
Entre em contato para conhecer as tarifas e a
disponibilidade.
Aqui segue uma série de perguntas que vão te ajudar a
entender o Ensaio Fotografico.

O que é o Ensaio Fotográfico?
Nesta proposta, ele nada mais é do que um passeio
fotográfico ao seu lado pelas ruas de Paris. O trajeto,
elaborado de comum acordo entre o cliente e o

fotógrafo, vai permitir que você, como personagem
principal, seja fotografado pela cidade em um ambiente
de muito glamour e alegria através do olhar particular
do fotógrafo.
Quando devo reservar meu Ensaio Fotográfico?
Quanto mais cedo melhor ! Envie uma mensagem com a
data da sua viagem e assim teremos tempo para discutir
a melhor maneira de elaborar para você um roteiro bem
especial.
Como posso reservar o meu Ensaio Fotográfico em
Paris?
Assim que as datas, o horário e o roteiro do seu Ensaio
Fotográfico forem definidos, você vai receber um email
contendo um contrato e a forma de pagamento.
Agendamos o seu ensaio após uma entrada de 30% do
valor do Ensaio Fotográfico escolhido.
Qual estilo de roupa devo usar no meu Ensaio
Fotográfico?
Eu diria a melhor roupa que combina com você.
Lembre-se que na proposta do Ensaio Fotográfico em
Paris o personagem é a grande estrela e que a cidade vai
servir como pano de fundo. Assim sendo evite roupas
que tenham logotipos muito evidentes. Se o ensaio for
realizado à noite desaconselho usar « tudo escuro » ou
« tudo preto » nestas ocasiões. Para diferenciar algumas
situações, oculos, chapéus, cachecóis e outros
acessórios são muito bem vindos !

E que tipo de sapato devo usar?
Aquele que combinar com a roupa ! E não esqueça de
levar um par de sapatos confortáveis para caminhar
entre os diversos locais escolhidos.
O que fazer no dia do ensaio?
Se as fotos estiverem marcadas para de manhã cedo
aconselho uma noite tranquila na véspera, evitando
assim cansaço no momento das fotos. Uma simples
maquiagem e penteado é o suficiente.
Não tenho experiência como modelo. Como me
comportar?
Você, em "solo" ou ao lado de quem você mais ama,
será o personagem do dia ! Em um clima descontraído,
natural e de muito humor, você vai se sentir confiante e
à vontade. Relaxe e não se preocupe tanto com isso.
Que lugares você sugere para o Ensaio Fotográfico?
São tantas as opções em Paris…A praça do Trocadero
tem uma das melhores vistas da Torre Eiffel, que
também pode ser fotografada a partir do Champs de
Mars ou da belíssima ponte Bir Hakeim. Mas pode ser
também o Louvre e o Jardin des Tuilleries, ou um
passeio às margens do Sena. Temos ainda como opção o
Jardin de Luxembourg, o bairro boêmio de Montmartre,
os « Cafés » e « Brasseries » de Paris, ou o Sacre-Cœur
com sua vista deslumbrante da cidade. Sem falar da

cerimonia do « love lock » em uma das várias pontes
sobre o rio Sena.
Qual a duração do Ensaio Fotográfico?
O tempo da sessão de fotos varia de acordo com o plano
que você escolher. Clique aqui para conhecer as nossas
opções.
Quantos lugares visitaremos durante o Ensaio
Fotográfico?
O tempo é determinante para a elaboração de um roteiro
especial para você. Tudo será calculado da melhor
maneira possivel para que você guarde para sempre os
seus melhores momentos em Paris.
Como é feito o deslocamento entre um lugar e outro?
Caminhar em Paris é estar aberto a situações
inesperadas que vão enriquecer o seu Ensaio
Fotográfico. Assim sendo, a melhor opção é um
deslocamento à pé ou de metrô. Mas se voce preferir
basta solicitar um outro meio de transporte, com
orçamento à parte.
Podemos trocar de lugares turísticos ao longo do dia?
Cada passeio é planejado para um determinado tempo
de execução entre os pontos turisticos escolhidos do
roteiro. A mudança de local pode ser feita na medida em
que não comprometa o tempo estipulado para o Ensaio
Fotográfico escolhido.

Podemos trocar de roupas durante a sessão de fotos?
A princípio não há problema. A qualquer hora durante o
ensaio a gente pode dar uma paradinha em um desses
restaurantes parisienses conhecidos como « brasseries »
para tomar um café e aproveitar para fazer a troca de
roupas.
Qual o melhor horário para fazer o Ensaio Fotográfico
em Paris?
A qualquer hora do dia ! De manhã cêdo encontramos
Paris mais vazia, o que favorece um pouco de
privacidade no momento das fotos. Do ponto de vista
técnico, tanto os horários depois do nascer do sol ou
antes do pôr do sol fornecem uma qualidade de luz
dourada perfeita para retratos. Podemos fazer também
um Ensaio Paris by Night, muito original na medida em
que estamos na tão famosa Cidade Luz.
O que acontece se chover no dia do meu Ensaio
Fotográfico?
Se no dia marcado chover intensamente vamos tentar
remarcar para um outro dia e horários que estejam
dentro das suas e das nossas possibilidades. Se por
acaso não for possível a gente faz o reembolso total do
seu depósito. Mas veja bem que Paris tem muito de seu
charme em dias chuvosos. Podemos fazer muitas fotos
em lugares cobertos, como galerias, corrredores e
monumentos. Sem falar nas cenas românticas de um
casal debaixo de um lindo guarda-chuva pelas ruas de
Paris…Mas estamos sempre de olho na metereologia !

O que está incluído no Ensaio Fotográfico?
Clique aqui para conhecer as opções de Ensaios
Fotográficos que oferecemos exclusivamente para você.
Quantas pessoas podem participar na sessão
fotográfica?
O ensaio é feito em torno de uma pessoa ou de um
casal. Para ensaios em grupo, entre em contato !
Quando e como as fotos serão entregues?
O prazo da entrega é de uma semana após a sessão de
fotos. Você vai receber via email as dicas de como
acessar em exclusividade um link para ver todas as fotos
em uma galeria digital. Podemos disponibilizar uma
entrega extra-rapida em 48 horas com um custo
adicional de 50% do valor do Ensaio Fotográfico
escolhido.
Receberei todas as fotos?
Ao longo de cada Ensaio Fotográfico uma série muito
grande de fotografias é realizada. Cada uma das
fotografias é analisada e editada seguindo padrões
editoriais de alta qualidade. Você vai ter acesso a uma
pré-seleção em Baixa Definição disponivel em uma
galeria online, em que vc pode também visualizar as
fotos editadas. O numero de fotografias a serem
retocadas varia de acordo com o Ensaio Fotográfico
escolhido.

Que tipo de edição fotográfica é feita?
A edição final é acompanhada de um tratamento de
imagem individual e específico para cada uma das
fotografias. Ajustes de luz, cores, contraste, tonalidades
e pequenos retoques serão efetuados para corresponder
aos critérios e exigências do trabalho editorial.
O que posso fazer com as minhas fotos?
Como previsto nos termos do contrato você tem direito
a utilizar as fotografias para uso pessoal da maneira que
achar melhor, podendo imprimir ou compartilhar nas
redes sociais cada uma das imagens.
O fotógrafo vai utilizar minhas fotografias?
As fotografias serão feitas para o seu uso pessoal e o
fotógrafo não tem intenção alguma de publicar ou
utilizar a sua imagem fora deste contexto. Porém, como
previsto em contrato e se você estiver de acordo, o
fotógrafo pode solicitar algumas das suas fotografias
para a promoção do seu trabalho.
Como é a política de anulação do Ensaio Fotográfico?
Se você cancelar o Ensaio em até 15 dias antes da data
determinada para a sessão de fotos, o seu depósito, pago
no momento da reserva, será devolvido integralmente.
Se o cancelamento for efetuado num prazo inferior a
quinze dias antes da data do ensaio, devolvemos o
equivalente aos 50% do valor do depósito. Em caso de
cancelamento por parte do fotógrafo três opções se
apresentam : mudança da data, proposição de um outro

fotógrafo em parceria ou reembolso integral do depósito
efetuado pelo cliente.
Posso presentear alguém com o Ensaio Fotográfico?
A idéia é ótima desde que quem vá receber este presente
esteja de acordo com você ! Isto seria um presente de
casamento formidável para um casal de recém-casados
em lua-de-mel por aqui ou como presente de 15 Anos
para uma amiga ou filha.
O Ensaio Fotográfico pode ser realizado em uma outra
cidade?
Sim, estamos prontos para viajar pela França ou
qualquer outra destinação no mundo. Entre em contato e
conversaremos mais sobre os eventuais custos deste
trabalho.

Alguma outra dúvida? Entre em contato clicando aqui !

