Estúdio Foxer

“Se você quer um fotógrafo que capta
sentimentos e não um que fabrica imagens
enlatadas, seja muito bem-vindo ao meu mundo”

Thiago Brasilino

Agradecemos por pensar em nós para clicar esse
"Fotógrafo
de momentos
apaixonado por demonstrações de carinho, com
momento
tão especial
para você,felizes,
já nos sentimos
honrados
acreditamos
que nosso únicos
períodoejuntos
olhoeclínico
para momentos
especialista em clicar todo o tipo de situação
será divertido e agradável. Peço permissão para lhe
sentimento!"
mostrar um pouco do nosso trajeto envolvendo
no universo da
fotografia, esperamos que aprecie. Já trabalhamos
em:

QUEM SOMOS
Oi! Esse aí na foto sou eu e ao meu lado está a minha
amada e querida esposa. Somos casados a 5 invernos
(destacamos o inverno porque ambos somos apaixonados
pelo frio), temos um relacionamento maravilhoso e
abençoado por Deus. Somos muito felizes juntos e eu creio
que principalmente porque o que temos de sobra é o amor!
Acreditamos no mesmo e em seu poder de mudar e
transformar as pessoas. Devido a essa fé que temos,
decidimos trabalhar exclusivamente com casamentos, para
assim, podermos ver essa mágica acontecer e sempre com
muito carinho, contribuir e acrescentar em um momento tão
especial. Desde que tomamos essa decisão de trabalhar
com a arte da fotografia já conhecemos doze países e
sabemos que ainda muitos outros virão...
Espero que você nos dê a honra de fazer parte da nossa
história e de nos deixar fazer parte da sua!
Sinceramente,
Thiago Foxer

Estúdio Foxer

MAIS DE 100 AVALIAÇÕES
POSITIVAS
GOSTARIA DE LER TODAS?
ACESSE CASAMENTOS.COM.BR
OU COPIE O LINK ABAIXO NO SEU
NAVEGADOR:
https://bit.ly/2xheyFU

Pacote LUX
• Making of noiva
• Pré Casamento (Foto)
• Cobertura fotográfica
cerimonia + recepção(4h) com
2 fotógrafos
• Entregue fotos em Pen Drive +
nuvem
• Cobertura cinematográfica
cerimonia + recepção (4h)
com 2 cinegrafistas
• Entregue curta metragem
5mnt

R$ 4.000,00

Pacote ZAAD
• Making of noiva
• Pré Casamento (foto+vídeo)
• Cobertura fotográfica
cerimonia + recepção(4h)
com 2 fotógrafos
• Entregue fotos em Pen Drive
+ nuvem
• Cobertura cinematográfica
cerimonia + recepção (4h)
com 2 cinegrafistas
• Entregue curta metragem
5mnt + Longa metragem
cerimônia completa

R$ 5.000,00

Pacote JADE
• Making of noiva
• Making of Noivo
• Pré Casamento (foto+vídeo)
• Cobertura fotográfica cerimonia
+ recepção(5h) com 2 fotógrafos
• Pós Casamento
• Entregue fotos em Pen Drive +
nuvem
• Cobertura cinematográfica
cerimonia + recepção (5h) com
2 cinegrafistas
• Entregue curta metragem 5mnt
+ Longa metragem cerimônia
completa + Teaser 1mnt

R$ 6.000,00

Pacote PREMIUM

• Making of noiva e Making of Noivo
• Pré Casamento (foto+vídeo)
• Cobertura fotográfica cerimonia +
recepção(sem limite de cobertura)
com 2 fotógrafos
• Pós Casamento

• Entregue fotos em Pen Drive + nuvem
• Filmagem aérea com drone
• Cobertura cinematográfica cerimonia +
recepção (sem limite de horário) com
3 cinegrafistas
• Entregue curta metragem 5mnt +
Longa metragem cerimônia e
recepção completa + Teaser 1mnt

R$ 7.500,00

Nossos Álbuns
FORMAS DE PAGAMENTO: Padrão, 1/3 do valor na assinatura do contrato, 1/3 na semana do evento e 1/3 na entrega do
material.
Ou valor total parcelado até a data do evento via boleto.

Álbum Premium
26x36 cm (sem caixa)
R$ 1.000,00
Álbum com capa dura, Abertura 180º (lay-flat) Páginas
com gramatura de 560 gramas.

Álbum Duo Tone

Álbum Courino
30x40 com

(com caixa em courino)
R$ 1.700,00
Álbum com capa fotográfica Fosco, Papel fotográfico
profissional, sendo em papel linho ( silk). Páginas
com gramatura de 800 gramas.

30x30 com

(com caixa fotográfica)
R$ 1.500,00
Álbum fotográfico com revestimento de tecido em
duas cores aplicadas no dorso e capa. páginas com
gramatura de 800 gramas.

Álbum Madeira
30x30 com (com caixa em madeira)
R$ 2.000,00
Papel fotográfico profissional, sendo em papel linho ( silk).
Folha guarda preta ou branca, páginas com gramatura de 800 gramas.

EXCLUSIVIDADE
PARA NOSSOS CLIENTES
Ensaio de Bodas por R$400,00 dentro de
Belo Horizonte e Região
Ensaio de Bodas Grátis Vitalício fora do
estado! *
Funciona da seguinte forma, ao fechar qualquer
um de nossos pacotes de casamento você
ganha um ensaio por ano. Se o ensaio ocorrer
em BH e Região você somente pagará o valor
de R$ 300,00 (desconto especial para nossos
clientes). Caso o ensaio aconteça fora de Minas
Gerais o ensaio terá somente o custo da nossa
viagem, e acredite, compensa bastante! Assim
você tem fotos maravilhosas todo o ano em
lugares incríveis para postar em suas redes
sociais ou para revelar e guardar de lembrança
ao lado do amor de sua vida!
Quer saber mais? Ficou alguma dúvida? Não se
preocupe, entre em contato que explicaremos
tudo para você.
*Custo de viagem por conta do cliente!

Vai casar fora do Brasil
e quer nos contratar?
Sabemos que para viajar não é só comprar a
passagem
Vai casar foraaérea
do Brasilee fazer
quer nosacontratar?
mala, é necessário um
planejamento antes de tudo, primeiro para saber se a
viagem cabe no orçamento, segundo para não ter
surpresas financeiras no meio do caminho.
Entendemos este fato e devido a isto parcelamos nosso
valor no cartão e estudamos juntamente com você a
forma mais econômica de nos levar em sua viagem para
que você possa ter todos os seus momentos registrados
da forma mais linda possível.
E lembre-se que fechando um trabalho internacional
conosco você ganha um álbum de madeira 30x30 (com
caixa em madeira) em papel linho 800 gramas.
E então? Você não vai perder essa oportunidade de ouro
vai?
Nos avise o destino e o resto nós resolvemos.
Aperte os cintos e boa viagem!

Formas de
Pagamento:
▶ Parcelamento por pix em até
10 vezes sem juros
▶ À vista com desconto de R$
500,00 (Consulte condições)
▶ Os terços: um terço do
pagamento na assinatura do
contrato, um terço na semana
do evento e um terço na
retirada das fotos que
acontece em até sete dias
úteis após o casamento,
Desconto de R$ 300,00
(Consulte condições)
▶ Cartão de crédito em até 12
vezes com juros
FORMAS DE PAGAMENTO: Padrão, 1/3 do valor na assinatura do contrato, 1/3 na semana do evento e 1/3 na entrega do
material. Valor total parcelado até a data do evento via boleto ou 10% de desconto para pagamento à vista (ZAAD e
DIAMANTE) na assinatura do contrato;

Rua Capitólio 482 Caiçara - Belo Horizonte/MG Próximo a Av Pedro Segundo

