
STUDIO ZORZI 

Rua Tiradentes, 2776, Fone: 3412 9469 / 3412 2257 

Lembrancinhas ou convites com foto de Studio (mínimo 20 unidades) 
          Tamanho                                       Valor                                   Valor com imã 

5x7 ---------------------------------------R$ 1,00------------------------------------R$ 1,50 
7,5x10------------------------------------R$ 1,50------------------------------------R$ 2,00 
10x15 ------------------------------------R$ 3,50------------------------------------R$ 4,50 
13x18 ------------------------------------R$ 4,00------------------------------------R$ 5,50 

 

 
ACOMPANHAMENTOS BEBÊ 
 
• Acompanhamento mensal 6 fotos 15x21 por mês  total 72 fotos +álbum bordado+ caixa 

bordada+ 60 folhas sendo 10 folhas com diários_________________________R$ 1497,00 

• Smash Cake mínimo 15 fotos R$ 15,00 cada. Obs: Cliente trazer o bolo e balões e se quiser 

alguma decoração)............................................................................................. R$ 225,00 

 

FOTOS FESTAS INFANTIS 

• 40 fotos 15x21 + álbum com capa personalizada + cd em alta qualidade das 40 fotos 

(sendo  4 com  montagens) ---------------------------------------------------------------------- R$ 750,00 

Fotos avulsas R$12,00 cada +  acréscimo de folhas no álbum. 

 

• Álbum  encadernado  20 lâminas 20x40 (90 fotos) com verniz, corte lateral, cantoneiras, 

vivo em cor diferente, foto na caixa + cd com todas as fotos em alta qualidade- R$ 1320,00 

Adicional por lâmina R$ 75,00(Para cada 5 fotos a mais adicionar 1 lâmina 

 

• Álbum  encadernado 20 lâminas 25x50 (90 fotos)  com verniz, corte lateral, cantoneiras, 

vivo em cor diferente, foto na caixa + cd com todas as fotos em alta qualidade -R$ 2105,00 

Adicional por lâmina R$ 110,00(Para cada 5 fotos a mais adicionar 1 lâmina) 

 

Obs.: Smash Cake no álbum encadernado adicionar no álbum 4 lâminas (sendo 1 de apresentação 

e 3 lâminas de fotos total 15 fotos) valores de acordo com o tamanho do álbum. 

 

 

 

 

 



SERVIÇOS ADICIONAIS 

Banner --------------------------------------R$ 65,00 o m2 (1 foto) + 15,00 se for com montagem 

Banner 120x100--------------------------R$ 78,00 (com 1 foto) com montagem R$ 93,00 

Banner  90x160---------------------------R$ 93,60 (com 1 foto) com montagem R$ 108,60 

Filmagem----------------------------------R$ 450,00 

Projetor  + Tela --------------------------R$ 150,00 

Slide Show + fotos + clip---------------R$ 250,00 

Slide Show + fotos + animação-------R$ 200,00 

Slide Show + fotos ----------------------R$ 150,00 

Fotografo adicional---------------------R$ 200,00 

Quadro 30x40 de assinatura --------R$ 135,00 (trazendo arquivo da foto ou usando uma editada do Studio) 

Quadro 40x60 de assinatura --------R$ 182,00 (trazendo arquivo da foto ou usando uma editada do Studio) 

Foto Lembrança com convidados entregue na festa 10x15 R$ 5,00 cada no mínimo 30 

unidades ou com imã R$ 6,50. 

 

Descrição do Pacote Valores R$ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                             TOTAL  



STUDIO ZORZI 

Rua Tiradentes, 2776, Fone: 3412 9469 / 3412 2257 

Lembrancinhas ou convites com foto de Studio (mínimo 20 unidades) 
            Tamanho                                    Valor                                        Valor com imã 

5x7 ---------------------------------------R$ 1,00------------------------------------R$ 1,50 
7,5x10------------------------------------R$ 1,50------------------------------------R$ 2,00 
10x15 ------------------------------------R$ 3,50------------------------------------R$ 4,50 
13x18 ------------------------------------R$ 4,00------------------------------------R$ 5,50 

 
 

BOOK 15 ANOS 

Encadernado com 10 lâminas 20x40 (com 20 fotos) com verniz, corte lateral, cantoneiras, 

vivo em cor diferente  + CD em alta qualidade das 20 fotos + cabelo e 

maquiagem__________________________________________________R$ 980,00    

lâmina extra a cada 2 fotos acrescenta 1 lâmina R$ 80,00 

Obs.: Acima de 30 km rodados entre ida e volta cobrar  adicinal de R$1,50 por quilômetro 

rodado (com exceção se o cliente levar e trazer a equipe) 

 

• Fotos externas 15 fotos  15x21 + álbum com capa personalizada +cabelo e maquiagem------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------R$ 400,00  

fotos avulsas R$ 20,00 cada (Fotos na praça ou centro) 

FESTAS DE 15 ANOS 
• 50 fotos 15x21 + álbum com capa personalizada + CD em alta qualidade das 50 fotos 

(sendo 5 com montagens)-------------------------------------------------------------------------R$ 850,00 

Fotos avulsas R$12,00 cada +  acréscimo de folhas no álbum 

 

• Álbum  encadernado  20 lâminas 20x40 (90 fotos) com verniz, corte lateral, cantoneiras, 

vivo em cor diferente, foto na caixa + cd com todas as fotos em alta qualidade  R$ 1590,00 

Adicional por lâmina R$125,00 Para cada 5 fotos a mais adicionar 1 lâmina 
 

• Álbum  encadernado 20 lâminas 25x50 (100 fotos) com verniz, corte lateral, cantoneiras, 

vivo em cor diferente, foto na caixa + cd com todas as fotos em alta qualidade   R$ 2450,00 

Adicional por lâmina R$ 175,00 Para cada 5 fotos a mais adicionar 1 lâmina 
 

• Álbum  encadernado 25 lâminas 30x60 (120 fotos) + com verniz, corte lateral, cantoneiras, 

vivo em cor diferente, foto na caixa + cd com todas as fotos em alta qualidade  R$ 3535,00 

Adicional por lâmina R$215,00 Para cada 5 fotos a mais adicionar 1 lâmina 

 



SERVIÇOS ADICIONAIS 

Banner --------------------------------------R$ 65,00 o m2 (1 foto) + 15,00 se for com montagem 

Banner 120x100--------------------------R$ 78,00 (com 1 foto) com montagem R$ 93,00 

Banner  90x160---------------------------R$ 93,60 (com 1 foto) com montagem R$ 108,60 

Filmagem----------------------------------R$ 600,00 

Projetor  + Tela --------------------------R$ 150,00 

Slide Show + fotos + clip---------------R$ 250,00 

Slide Show + fotos + animação-------R$ 200,00 

Slide Show + fotos ----------------------R$ 150,00 

Fotografo adicional---------------------R$ 200,00 

Câmera adicional(Filmagem)---------R$ 200,00 

Quadro 30x40 de assinatura --------R$ 135,00 (trazendo arquivo  da foto ou usando uma editada do Studio) 

Quadro 40x60 de assinatura --------R$ 182,00 (trazendo arquivo  da foto ou usando uma editada do Studio) 

Foto Lembrança com convidados entregue na festa 10x15 R$ 5,00 cada no mínimo 

30 unidades ou com imã R$ 6,50. 

Descrição do Pacote Valores R$ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                             TOTAL  



 

STUDIO ZORZI 

Rua Tiradentes, 2776, Fone: 3412 9469 / 3412 2257 

Lembrancinhas ou convites com foto de Studio (mínimo 20 unidades) 
            Tamanho                                    Valor                                        Valor com imã 

5x7 ---------------------------------------R$ 1,00------------------------------------R$ 1,50 
7,5x10------------------------------------R$ 1,50------------------------------------R$ 2,00 
10x15 ------------------------------------R$ 3,50------------------------------------R$ 4,50 
13x18 ------------------------------------R$ 4,00------------------------------------R$ 5,50 

 

 

BOOK do casal 
• Encadernado com 10 lâminas 20x40 (com 20 fotos) com verniz, corte lateral, cantoneiras, 

vivo em cor diferente , + CD em alta qualidade das 20 fotos + cabelo e maquiagem para 1. -

-----------------R$ 1120,00 

lâmina extra a cada 2 fotos acrescenta 1 lâmina R$ 80,00 

 

 

• Fotos externas 15 fotos  15x21 + álbum com capa personalizada +cabelo e maquiagem------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------R$ 450,00  

fotos avulsas R$ 15,00 cada (Fotos na praça ou centro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



FOTOS DE CASAMENTO 

• 60 fotos 15x21 + álbum com capa personalizada ( sendo 6 com  montagens) ,CD em alta qualidade 
das 60 fotos ----------------------------------------- R$1200,00     (obs.: fotos apenas na igreja e na 
recepção )Fotos avulsas R$12,00 cada +  acréscimo de folhas no álbum 

 

• Álbum  encadernado 25 lâminas 25x50 (100 fotos) com verniz, corte lateral, cantoneiras, vivo em 
cor diferente, foto na caixa+ cd com todas as fotos em alta qualidade ( com 2 fotógrafos)---------------
--------- ---------------------------------------------------------R$ 3340,00 

Adicional por lâmina R$185,00 Para cada 5 fotos a mais adicionar 1 lâmina 
 

• Álbum  encadernado 30 lâminas 30x60 (120 fotos) com verniz, corte lateral, cantoneiras, vivo em 
cor diferente ,foto na caixa+ cd com todas as fotos em alta qualidade ( com 2 fotógrafos)---------------
-------------------------------------------------------------------------R$ 4957,00 

Adicional por lâmina R$185,00 Para cada 5 fotos a mais adicionar 1 lâmina 
 

SERVIÇOS ADICIONAIS 

Banner --------------------------------------R$ 65,00 o m2 (1 foto) + 15,00 se for com montagem 
Banner 120x100--------------------------R$ 78,00 (com 1 foto) com montagem R$ 93,00 
Banner  90x160---------------------------R$ 93,60 (com 1 foto) com montagem R$ 108,60 
Filmagem----------------------------------R$ 800,00 
Projetor  + Tela --------------------------R$ 150,00 
Slide Show + fotos + clip---------------R$ 250,00 
Slide Show + fotos + animação-------R$ 200,00 
Slide Show + fotos ----------------------R$ 150,00 
Fotografo adicional---------------------R$ 200,00 
Câmera adicional(Filmagem)---------R$ 200,00 
Quadro 30x40 de assinatura --------R$ 135,00 (trazendo arquivo  da foto ou usando uma editada do Studio) 
Quadro 40x60 de assinatura --------R$ 182,00 (trazendo arquivo  da foto ou usando uma editada do Studio) 

Foto Lembrança com convidados entregue na festa 10x15 R$ 5,00 cada no mínimo 
30 unidades ou com imã R$ 6,50. 
 

Descrição do Pacote Valores R$ 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                             TOTAL  

 

 



STUDIO ZORZI 

Rua Tiradentes, 2776, Fone: 3412 9469 / 3412 2257 

Lembrancinhas ou convites com foto de Studio (mínimo 20 unidades) 
Tamanho                               Valor                             Valor com imã 

5x7 ---------------------------------------R$ 1,00------------------------------------R$ 1,50 
7,5x10------------------------------------R$ 1,50------------------------------------R$ 2,00 
10x15 ------------------------------------R$ 3,50------------------------------------R$ 4,50 
13x18 ------------------------------------R$ 4,00------------------------------------R$ 5,50 

 
Fotos no Studio : 10 fotos 15x21 =R$ 200,00 

 

FOTOS RECEPÇÃO  DE FORMATURA OU BODAS 

• 40 fotos 15x21 + álbum com capa personalizada + cd em alta qualidade das 40 fotos 

(sendo  4 com  montagens) ---------------------------------------------------------------------- R$ 750,00 

Fotos avulsas R$12,00 cada +  acréscimo de folhas no álbum 

 

• Álbum  encadernado  20 lâminas 20x40 (90 fotos) com verniz, corte lateral, cantoneiras, 

vivo em cor diferente, foto na caixa + cd com todas as fotos em alta qualidade- R$ 1320,00 

Adicional por lâmina R$ 75,00(Para cada 5 fotos a mais adicionar 1 lâmina 

 

SERVIÇOS ADICIONAIS 

Banner --------------------------------------R$ 65,00 o m2 (1 foto) + 15,00 se for com montagem 

Banner 120x100--------------------------R$ 78,00 (com 1 foto) com montagem R$ 93,00 

Banner  90x160---------------------------R$ 93,60 (com 1 foto) com montagem R$ 108,60 

Filmagem----------------------------------R$ 450,00 

Projetor  + Tela --------------------------R$ 150,00 

Slide Show + fotos + clip---------------R$ 250,00 

Slide Show + fotos + animação-------R$ 200,00 

Slide Show + fotos ----------------------R$ 150,00 

Fotografo adicional---------------------R$ 200,00 

Quadro 30x40 de assinatura --------R$ 135,00 (trazendo arquivo  da foto ou usando uma editada do Studio) 

Quadro 40x60 de assinatura --------R$ 182,00 (trazendo arquivo  da foto ou usando uma editada do Studio) 

Foto Lembrança com convidados entregue na festa 10x15 R$ 5,00 cada no mínimo 30 

unidades ou com imã R$ 6,50. 

Descrição do Pacote Valores R$ 

  

  

  

  

                                                                                                                             TOTAL  

 


