
Sobre Sergio Fratini

Telefone (11) 2286-3648
WhatsApp (11) 99662-3189
www.fratinifotoevideo.com

Olá, sou Sergio Fratini, fotógrafo e cinegrafista a mais de vinte 
anos atuando em casamentos, aniversários infantis, debutantes. 
Estou preparado para eternizar os momentos mais marcantes de sua 
vida. A “Fratini foto e vídeo” trabalha com os melhores equipamen-
tos digitais de alta tecnologia com ferramentas de edição de última 
geração, adicionando o bom gosto e técnicas de nossos profissionais 
faz com que tenhamos toda a estrutura para atender nossos clientes, 
excedendo suas expectativas. Seja qual for o seu evento, ele será reexcedendo suas expectativas. Seja qual for o seu evento, ele será re-
gistrado com qualidade, definição e nos melhores ângulos para cap-
turar os momentos importantes do seu evento. Espero poder com-
partilhar esta felicidade com você e eternizar os mais lindos momen-

tos de sua vida, usando minhas lentes e o meu olhar!



•1 Fotografo - 1 Pen Card com todas as fotos do evento em alta resolução.

www.fratinifotoevideo.com(11) 99662-3189 (11) 2286-3848

Planos sem Álbuns

R$ promoção

R$ promoção

R$ promoção

R$ promoção

R$ promoção

R$ promoção R$ promoção R$ promoção

Plano Platina

Plano Bronze - Foto

Plano Prata

Plano Ouro

•2 Fotografos - 1 Pen Card com todas as fotos do evento em alta resolução.
•2 Cinegrafistas - 1 Pen Card com arquivo no formato H264 (alta qualidade)  para 
assistir na TV Smart + edição completa do casamento (na íntegra) + curta metragem. 
•Pré Wending no estúdio/parque com 1 Fotografo - 60 fotos entregue online .
•Dia da Noiva - Foto

FratiniFoto
           Vídeo

&

•1 Cinegrafista - 1 Pen Card com arquivo no formato H264 (alta qualidade) para 
assistir na TV Smart+ edição completa do casamento (na íntegra) + curta metragem.

Plano Bronze - Vídeo

•1 Fotografo - 1 Pen Card com todas as fotos do evento em alta resolução.
•1 Cinegrafista - 1 Pen Card com arquivo no formato H264 (alta qualidade) para 
assistir na TV Smart+ edição completa do casamento (na íntegra) + curta metragem.
•Pré Wending no estúdio/parque com 1 Fotografo - 60 fotos entregue online.

•1 Fotografo - 1 Pen Card com todas as fotos do evento em alta resolução.
•1 Cinegrafista - 1 Pen Card com arquivo no formato H264 (alta qualidade) para 
assistir na TV Smart + edição completa do casamento (na íntegra) + curta metragem. 

Álbum 20x25 
100 fotos 
50 Páginas

Álbum 25x30
100 fotos 
50 Páginas

Álbum 30x30
100fotos 
50 Páginas

Adicionar álbum

Formas de Pagamento

Acabamentos Disponíveis:
Capa Fotográfica
Capa em Courino

Valores acima sem taxas em Dinheiro / Trans. Bancaria / Pix / Boleto
Poderá parcelar em quantas vezes quiser até um mes após o evento.
Pagamentos em cartão de crédito em até 12 vezes com juros.



          Promoção entre em contato                                                  
• Adicionar ao seu plano + 1 Cinegrafista        
• Adicionar ao seu plano + 1 Fotografo 
• Telão com retrospectiva    
• Retrospectiva somente o filme 
• Convites em geral tamanho 10 x 15    
• Convites em geral tamanho 15 x 20    • Convites em geral tamanho 15 x 20    
 • Imã de geladeira      
  Tamanho 10 x 7 cm    com 10 unid. 
  Tamanho 10 x 7 cm    com 30 unid.      
  Tamanho 10 x 7 cm    acima de 30 unid.    
• Banner 1,80 x 1,20     (com fotos no estúdio)                          
• Banner 1,20 x 0,80     (com fotos no estúdio) 
• Banner 1,00 x 0,70     (com fotos no estúdio)• Banner 1,00 x 0,70     (com fotos no estúdio)
• Livro de assinatura  (modelo livro)           
• Quadro de assinatura 50 x 60    foto no estúdio      
• Foto lembrança com 50 fotos tamanho 10x15 entregue na hora 
• Dia da noiva  
• Fotos no estúdio 10 fotos   
• Fotos no estúdio 30 fotos  
• Fotos no estúdio 100 fotos  • Fotos no estúdio 100 fotos  
• Fotos externa (Parque)  100 à 200 fotos 
• Kit sogra tamanho 10x15    igual ao álbum do evento 

Serviços Adicionais


