BUDGET
2023
YOUR WEDDING, YOUR MONEY.

O QUE INCLUI O
MEU ORÇAMENTO?

CONCEITO E
CARÁCTER

CONSTRÓI O TEU
ORÇAMENTO

OS DETALHES DO
VOSSO ORÇAMENTO

A VOSSA
PERSONALIDADE

PRIORIDADES E
ESCOLHAS CERTAS

O QUE INCLUI O MEU ORÇAMENTO?
DESCUBRAM TODOS OS ELEMENTOS DO VOSSO ORÇAMENTO

exclusividade
da data

confiança e
segurança

equipa
especializada

material
profissioal

galeria online

reuniões de
planeamento

sessão de
noivado

seleção, edição
e paginação

backup de
segurança

E-SESSION
sessão de noivado
antes do casamento

EQUIPA

ENTREGA
box de madeira com
pen e 50 prints 10x15.

1600€

equipa de DOIS
fotógrafos
especializados

galeria online

REPORTAGEM
Reportagem completa

CONSTRUIR O NOSSO ORÇAMENTO
PRIORIDADES E ESCOLHAS

Cada casal é diferente e na Kappiness, fazemos questão de
dar a todos os nossos casais a oportunidade de criarem o
seu próprio orçamento tendo em conta as prioridades e
preferências de cada um!
Dúvidas? Estamos ao vosso dispor através do nosso email!
fotografia.saragoncalves@gmail.com

Preçário

1 Fotógrafo

Entrega em pen

Entrega em pen

Entrega online
Oferta Galeria Online
Oferta E-Session

2 Fotógrafos

2 Fotógrafos

Oferta Galeria Online

Oferta Galeria Online

Oferta E-Session
Box & Prints

Oferta E-Session
Box & Prints
Álbum 30x30

1200€

1600€

Deslocação incluída num raio de 50km do Porto (ida e volta)
aos preços desta tabela acresce a taxa de IVA em vigor

1950€

FAQ´S
Qual o número de fotografias que entregam?
Cerca de 1000 / 1300 imagens, todas editadas, em máxima resolução
e sem marcas de água.
Qual o prazo de entrega das fotografias?
Todas as fotografias serão entregue no prazo máximo de 6 meses.
A Kappiness tem limite de horas?
Não temos limite de horas, mas falaremos sobre esta questão na
reunião.
Também fazem vídeo?
A Kappiness apenas oferece serviço de fotografia, no entanto,
recomendamos duas talentosas equipas de vídeo que vos deixarão
sem palavras! Consultem a revista Partners na secção "Para Ti".
Fazem vários casamentos por dia?
Não. A Kappiness pretende dedicar toda a sua atenção energia a
cada casal individualmente, por isso, temos um número muito
limitado de vagas por ano e apenas aceitamos 1 casamento por dia.

CONCEITO E CARÁCTER
A VOSSA PERSONALIDADE EM CADA DETALHE

