
O seguinte é o preço base para os serviços não vendas. 
Para os preços de venda em estampas e produtos, visite: 

 
https://www.memoriesfromaphoto.com/products.html 

Entre em contato conosco pelo 888-720-GCMI (4264) e 
depois pressione 1. 

 
Todos os serviços contratados incluem apenas um fotógrafo w / assistente. 

Um fotógrafo adicional é um extra de US $ 60 por hora. 
Um contrato e um depósito de 25% do preço total necessário  para garantir a data. 

Os depósitos não são reembolsáveis. 
O imposto sobre vendas será adicionado a esses serviços que as impressões/produtos estão incluídos. 

O pagamento final seráintegral,    no dia do serviço. 
Não aceitamos cheques. 

O cliente será contatado 48 antes de confirmar a nomeação. 
O reagendamento está em uma situação básica para basear. 

Há uma taxa para cancelamentos e reagendamento ver contrato. 
Toda a fotografia é feitanão-sexo ual / NO PORN! 

Os contratos devem ser assinados por umadulto, 18 anos ou mais. 
Se os animais de estimação são parte da sessão de fotos,  eles devem manter um ambiente seguro. 

Se os animais de estimação se tornarem agressivos o contrato é vago,os depósitos serão mantidos, e os 
serviços cessarão. 

 
*Algumas restrições se aplicam a alguns serviços, não limitado a, horas mínimas, sexo do cliente, restrições de 
horário, etc* 
 

________________________________________________________ 

 

Serviços de eventos: 
 
Todos os serviços de eventos variam in preço due para o tamanho do evento, localização(s),  adereços 
necessários,  etc, por isso é importante que  nós  d  iscuss suas necessidades específicas  em detalhes primeiro 
na reunião de consulta.  Eventos não-casamento ou    Fiesta de  Quinceañera      exigem um preço base de 
minimum  de US $ 160  no mínimo uma hora. 
 
A maioria dos casamentos  e Fiesta de  Quinceañera    exigem um preço base mínimo de US $800 para dias úteis / 
$1000   para fins de semana  com um             mínimo de 5 horas, devido à natureza do grande evento, para 
incluir configurar e derrubar o tempo , um segundo fotógrafo, e    o  complemento especial-ons    abaixo. Temos 
diferentes opções der em 50 convidados ou eventos ceremony only.  Por favor, entre em contato conosco para 
uma citação. 
 
Foto do livro de visitas 
 

https://www.memoriesfromaphoto.com/products.html


Isto é como uma sessão de estilo de cabine fotográfica feita antes de um evento onde os convidados escrevem 
uma pequena mensagem em uma placa de giz mini e posar para um meio-corpo a cabeça tiro. Preço incluirá 
scrapbook estilo livro de fotos. 
 
 
 
 
Serviços da cabine de foto 
 
Uma vez que usamos uma cabine ao ar livre,  o booth vemcom  um fotógrafo  e uma gota de volta neutra para 
que todas as cores de roupa se destacam e não vai se misturar no fundo. Nós trazemos os adereços, você traz a 
diversão e o riso, e então nós o pegamos na câmera para estimá-lo por uma vida all photo booth configurações 
include um álbum de recortes contendo cada foto cabine tirada durante o seu evento em um livro de fotos 
personalizado projetado.  
 
Para todos os  eventos  não-casamento ou    Fiesta de  Quinceañera você pode adicionar serviços acima por uma  
taxa adicional:  
 
Preço base de:  $250 
Plus  para... 
1-3 Horas: $150 por hora 
4-5Horas: $125 por hora 
6+Horas: $115 por hora 
 

________________________________________________________ 
 
Sessões de Retrato(Serviços não-Evento)  :   
 

 
Retratos /Tiros na cabeça 
 
é importante que discutamos as suas necessidades específicas em pormenor primeiro na reunião de Consulta. 
Min de 1 hora e meia  horário. Sem roupa / mudança de roupa. Um local. O intervalo de tempo inclui a 
configuração de 30 min e a demolição. Inclui  um  download digital. Entre em contato conosco para obter uma 
cotação exata. As impressões são vendidas separadamente.  Se você está procurando uma liberação da foto 
para o uso de materiais impressos do mercado, você deve contatar-nos para um preço estimado. Todas as 
imagens são protegidas pela lei de direitos autorais dos EUA. Todas as fotos baixadas são apenas para uso on-
line e serão incluídas no contrato. 
 
Single - $145 
Casal- $175 
Família/ Grupos- R$  200 
 
Horas adicionais: $50 
Mudanças de roupa: $25 
Localização deadição (s) cada:$50 
 

Cartão/ Excepto as datas/ anúncios de pós-graduação / anúncios de nascimento / Etc. 



 
é importante que discutamos as suas necessidades específicas em pormenor primeiro na reunião de Consulta. 
Min de 1 hora e meia  horário. Sem roupa / mudança de roupa. Um local. O intervalo de tempo inclui a 
configuração de 30 min e a demolição. Inclui um download digital  e 25  cartão de foto 4x6 com envelopes, 
cartões de foto são um lado contendo 1 mensagem de sua escolha e escrito em uma fonte de sua escolha. Entre 
em contato conosco para obter uma cotação exata. Adicionarimpressões itional  são vendidos separadamente.  
Se você está procurando uma liberação da foto para o uso de materiais impressos do mercado, você deve 
contatar-nos para um preço estimado. Todas as imagens são protegidas pela lei de direitos autorais dos EUA. 
Todas as fotos baixadas são apenas para uso on-line e serão incluídas no contrato. 
 
Preço base de:  $250 
 

Design de cartões de visita 
 
é importante que discutamos as suas necessidades específicas em pormenor primeiro na reunião de Consulta. 
Inclui um download digital e 100 cartões de visitade dupla face.  Entre em contato conosco para obter uma 
cotação exata. Uma imagem personalizada  que corresponda às suas necessidades de negócios de um lado e 
suas informações do outro. Impressões adicionais são vendidas separadamente.  Se você está procurando uma 
liberação da foto para o uso de materiais impressos do mercado, você deve contatar-nos para um preço 
estimado. Todas as imagens são protegidas pela lei de direitos autorais dos EUA. Todas as fotos baixadas são 
apenas para uso on-line e serão incluídas no contrato. 
 
Preço base de:  $150 
 

Animais 
 
é importante que discutamos as suas necessidades específicas em pormenor primeiro na reunião de Consulta. 
Min de 1 hora e meia horário.  Sem roupa / mudança de roupa. Um local. O intervalo de tempo inclui a 
configuração de 30 min e a demolição. Inclui um download digital. Entre em contato conosco para obter uma 
cotação exata. As impressões são vendidas separadamente.  Se você está procurando uma liberação da foto 
para o uso de materiais impressos do mercado, você deve contatar-nos para um preço estimado. Todas as 
imagens são protegidas pela lei de direitos autorais dos EUA. Todas as fotos baixadas são apenas para uso on-
line e serão incluídas no contrato. 
 
Bpreço desea de:  $ 200.  
 

Alimentos/Moda/Joalheria/Carro/Anúncio de Arte 
 
é importante que discutamos as suas necessidades específicas em pormenor primeiro na reunião deConsulta. 
Base preço inclui um pen drive foto digital.  As impressões são vendidas separadamente.  Se você está 
procurando uma liberação da foto para o uso de materiais impressos do mercado, você deve contatar-nos para 
um preço estimado. Todas as imagens são protegidas pela lei de direitos autorais dos EUA. Todas as fotos 
baixadas são apenas para uso on-line e serão incluídas no contrato. 
 
Bpreço desea de: $185. 

 
Compromisso 
      
Intervalo de tempo de duas horas e meia. Sem roupa / mudança de roupa. Um local.  O intervalo de tempo inclui 
30 min de configuração e demolição. Inclui um download digital. Entre em contato conosco para obter uma 



cotação exata. As impressões são vendidas separadamente.  Se você está procurando uma liberação da foto 
para o uso de materiais impressos do mercado, você deve contatar-nos para um preço estimado. Todas as 
imagens são protegidas pela lei de direitos autorais dos EUA. Todas as fotos baixadas são apenas para uso on-
line e serão incluídas no contrato. 
 
Preço base de:  $250 
 
Horas adicionais: $75 
Mudanças de roupa: $25 
Localização adicional(s) cada:$50 
 
 
 
 
 

Boudoir 
 
Quatro e 1/2 horário. Váriasalterações de pano permitidas,  no entanto,  devem ser feitas dentro do horário de 
horário previsto.   Um location,  deve estar dentro de casa. Deve ser cliente do sexo feminino, com fotógrafo do 
sexo feminino, nenhum macho pode estar no set. Obrigadoa  ter 18 anos ou mais. Boudoir é uma forma   de arte 
que usa estilo vintage sexy para capturar a beleza, mas não, de forma alguma, requer nudez. Isso é com o 
cliente. Inclui um download digital. Entre em contato conosco para obter uma cotação exata. As impressões são 
vendidas separadamente.  Se você está procurando uma liberação da foto para o uso de materiais impressos do 
mercado, você deve contatar-nos para um preço estimado. Todas as imagens são protegidas pela lei de direitos 
autorais dos EUA. Todas as fotos baixadas são apenas para uso on-line e serão incluídas no contrato. 
 
Preço base de:  $500 
 
Horas adicionais: $100 
 

Maternidade 
 
Intervalo de tempo de quatro horas e meia. Sessão de solteiro ou  casal. Múltiplas  alteraçõesde panosão 
permitidas durante o horário de horário de programação. Um local. Inclui um download digital. Entre em 
contato conosco para obter uma cotação exata. As impressões são vendidas separadamente.  Se você está 
procurando uma liberação da foto para o uso de materiais impressos do mercado, você deve contatar-nos para 
um preço estimado. Todas as imagens são protegidas pela lei de direitos autorais dos EUA. Todas as fotos 
baixadas são apenas para uso on-line e serão incluídas no contrato. 
 
Preço base de:  $500 
 
Horas adicionais: $75 
Localização adicional(s) cada:$50 
 

Imóveis / Arquitetura interior 
  
Tomamos ummin imum  de  dois ângulos  por,  quarto e  da  elevação externa shots. Tomamos vários ângulos de 
cada quarto  que achamos adequado. Se o cliente exigiu um  certo  ângulo,  faremos o nosso melhor 
paraacomodar; como você contratou um fotógrafo profissional por uma razão, vamos fazer os  julgamentos tiro 
profissional. As impressões são vendidas separadamente. Se você está procurando um lançamento de foto  para  



nóse de materiaisde  marketing impressos,    você deve entrar em contato conosco    para uma estimativa Preço.  
Todas as imagens são protegidas pela lei de direitos autorais. Todas as  fotos baixadas são apenas para uso on-
line e serão incluídas nocontrato. 
 
Os preços abaixo são  o preço base apenas para os serviços.  Downloads digitais são  preços separados. 
 

Residencial: 
 
Menos de 1000 SqFt:  $150 
1000-2000:  200 dólares 
2000-3000: R$240 
3000-4000: $280 
4000-5000:  $360 

Comercial: 
 
Menos de 1000 SqFt: $175 
1000-2000: R$320 
2000-3000: R$450 
3000-4000: R$560 
4000-5000: R$650

 
 
 
 
 

Arquitetura exterior/paisagem 
 
é importante que discutamos as suas necessidades específicas em pormenor primeiro na reunião de 
Consulta. Um preço base mínimo exigido de $190. O preço base inclui um pen drive de foto digital.  As 
impressões são vendidas separadamente.  Se você está procurando uma liberação da foto para o uso de 
materiais impressos do mercado, você deve contatar-nos para um preço estimado. Todas as imagens 
são protegidas pela lei de direitos autorais dos EUA. Todas as fotos baixadas são apenas para uso on-line 
e serão incluídas no contrato. 
 
 
 
 
 

 

 


