
 

Por:



LeticiaMuniz
Eu sou a Lê, tenho 28 anos e sou formada em Publicidade e Propaganda.
Atualmente moro em Santos, mas sou mineira e amo viajar pelo mundo!
Comecei minha carreira fotografando casamentos, lá em 2013, onde eu trabalhava
para o Rafael Vaz, o melhor fotógrafo de casamento e que hoje é o meu marido!
No meio do caminho comecei a ser procurada pelas noivas para continuar
acompanhando as fases da vida delas como a gestação, o acompanhamento do
bebê e os aniversários infantis. E eu me apaixonei demais!
Meu objetivo é produzir fotografias leves, sutis e ao mesmo tempo sofisticadas.
E que todas as mamâes tenham memórias lindas desses momentos tão incríveis da
vida através das minhas fotos.



A EMOÇÃO QUE ME
MOTIVA

O maior amor é o amor próprio... e nada melhor do que
você se sentir linda!



ENSAIO FOTOGRÁFICO
2 horas de duração e 60 fotos entregues em alta

qualidade.

- Você pode parcelar até a data do ensaio.
- Para ensaios fora de Santos, é adicionado o valor a combinar.

- Para agendar o ensaio é preciso um sinal de 20% e esse sinal não será devolvido em caso de cancelamento.

R$ 700
EXTERNO

R$ 600
EM CASA



25x25cm (ou 25x30)- 40 páginas
R$ 800

TECIDO LINHO

25x30cm - 40 páginas
R$600

FOTOCAPA

30x30cm- 40 páginas
R$ 1200

COURO TOSCANO

VÍDEO DO ENSAIO

ÁLBUNS

R$ 700

1 À 2 MINUTOS



PRINCIPAIS DÚVIDAS

Sim... eu amo viajar e fotografar em lugares novos! Quanto mais
diferente melhor! Os valores de viagem são cobrados a parte de

acordo com o lugar que você escolher!

VOCÊ FOTOGRAFA ENSAIOS FORA DE SANTOS?

Acho bem legal roupas em tons neutros, como branco, cinza e tons
pasteis. Um jeans também cai bem! Se for ensaio em casa, escolha

um lingerie delicada. Acredito que 3 trocas são o suficiente.

QUAIS E QUANTOS LOOKS VC INDICA?

SIMM!! Se você quiser aquelas fotos mais estilo "moda fashion" o
ensaio em estúdio é o mais indicado. Porém não temos o estúdio

físico então acrescentamos o valor da locação do espaço.

VOCÊ FAZ FOTOS EM ESTÚDIO?

Não :) Mas eu posso indicar um profissional de maquiagem que
vai na sua casa! E sobre os "figurinos", meus ensaios são mais
naturais e atemporal, por isso você deve separar um look seu

mesmo, que seja básico para não sair de modal!

VOCÊ FAZ MAQUIAGEM E TEM FIGURINOS?



 Obrigada!
 


