
Sessão 
fotográfica 
em 
Paris

by 
Ana Rita e Alfredo 



by Ana Rita

by Ana Rita

Casais

by Alfredo



by Ana Rita

by Ana Rita

Casais

by Ana Rita



15
anos

by Ana Rita

Famílias

by Ana Rita

by Ana Rita

Individuais



Fotógrafos Conexão Paris

Ana Rita Rodrigues é uma fotografa portuguesa 

que escolheu Paris para viver e trabalhar. 

Tem especial interesse pela fotografia de retrato e 

prefere trabalhar em ambientes externos. Depois de 

Lisboa e Barcelona, Paris revelou-se o cenário ideal 

para suas fotos. Gosta de fotografar casais 

apaixonados, famílias ou grupos de amigos. Entre 

sorrisos e gargalhadas, adora captar a cumplicidade 

entre as pessoas!



Alfredo Brant nasceu em Belo Horizonte em 

1983. Desde 2005,  vive em Paris, onde concluiu o 

Mestrado em Photographie et Art Contemporain. 

Trabalha como fotógrafo independente e 

colaborador de publicações brasileiras. Já 

participou de várias exposições coletivas no Brasil, 

França e Itália. Em 2013 foi recompensado com o 

Prêmio do Júri ARTE pelo seu projeto multimídia 

«  Portrait de L’Expatrié  » durante o festival Les 

Nuits Photographiques em Paris.  

Fotógrafos Conexão Paris



Pacote 

Torre Eiffel
Pacote 

Paris Express
Pacote 

Paris Glamour

Número de Fotos 
Formato: digital

20 40 60

Duração da sessão 1 hora 2 horas 3 horas

Local das fotos Torre Eiffel 3 monumentos à 
escolha 

4 monumentos à 
escolha 

Prazo de entrega: 
Amostras 1 semana 1 semana 1 semana

Prazo de entrega: 
Fotos selecionadas 1 semana 1 semana 1 semana

Valores 
para 2 pessoas

200 euros 300 euros 450 euros

Slideshow 50 euros 50 euros 50 euros 



Observações
• Forma de pagamento: 20% na contratação do serviço, garantindo a pré-reserva, a ser pago na lojinha do Conexão Paris. Os demais 

80% deverão ser pagos no dia da sessão fotográfica. 

• Valores para mais de 2 pessoas: 50 euros por pessoa adicional 

• Fotos adicionais:  

• Em caso de desistência, até 7 dias antes da sessão, 50% do valor da pré-reserva serão devolvido. Com menos de 7 dias, não haverá 

devolução do valor da pré-reserva. 

• Antes de efetuar o pagamento, consulte a disponibilidade de dias e horários dos fotógrafos, enviando um e-mail para 

servicos@conexaoparis.com.br 

• As fotos selecionadas serão entregues ao cliente em formato digital, em alta resolução. 

Torre Eiffel: 

Mais 20 fotos: 50 euros adicionais 

Todas as fotos do ensaio (entre 60 e 80): 100€ adicionais

Paris Glamour: 

Todas as fotos do ensaio (entre 180 e 200): 175€ adicionais

Paris Express: 

Mais 40 fotos: 100 euros adicionais 

Todas as fotos do ensaio (entre 100 e 150): 150€ adicionais

mailto:servicos@conexaoparis.com.br

