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Válido por 15 dias
para cerimônias diurnas
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Lary & Felipe

Os Berôs

Somos dois! 

Dois apaixonados

 pela fotografia e um

 pelo o outro. A união de 

dois corações com o mesmo 

olhar. Vivemos fotografia 24hs 

por dia e nos conhecemos nela.

 Nós acreditamos no valor de cada momento.

Somos especialistas em fotografar casamentos, 

em fazer vocês voltarem no tempo e reviver cada 

sentimento ao olhar as fotos daquele dia tão incrível!
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Pré-wedding
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No  dia  do ensaio  nós nos conheceremos melhor, 

isso será super importante para o dia do casamento. 

Vocês ficarão mais á vontade com a gente e isso nos 

permitirá capturar momentos reais! Fazendo fotos 

memoráveis e cheias de sentimento 



Making Of
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Decoração

CADA DETALHE REGISTRADO COM MUITO CARINHO
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Festa
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Galeria Virtual

Em todas as nossas propostas entregamos as fotos via web, 
através dessa galeria virtual.  

Por que? Praticidade! 
Vocês podem compartilhar a galeria

com seus convidados passando o link e
a senha, assim cada um pega a sua foto

e ainda da uma espiadinha na história completa desse dia.

Vocês terão uma senha exclusiva e com ela poderão marcar 
fotos como privadas. Além disso, através dela vocês já podem 
ir marcando como favoritas as fotos que vão para o álbum.
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Proposta 1

R$ 6.450
em até 12x sem 
juros no cartão

INVESTIMENTO

ÁLBUM + QUADRO

ÁLBUM 30X30 ou 25x25
com 40 páginas. 

Quadro 50x40
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1 Fotógrafo
Até 1:30h de duração 

PRÉ-WEDDING

Fotos ilimitadas
Galeria virtual

Caixa de madeira
com pen drive +

10 fotos impressas 

ENTREGA

1 Fotógrafo
Até 3h de duração

1 MAKING OF

2 Fotógrafos
Até 6h de duração 

CERIMÔNIA + FESTA



Proposta 2

R$ 4.450
em até 12x sem 
juros no cartão

1 Fotógrafo
Até 1:30h de duração 

INVESTIMENTO

PRÉ-WEDDING

Fotos ilimitadas
Galeria virtual
+ Pen drive

 

ENTREGA

1 Fotógrafo 
Até 3h de duração

1 MAKING OF

2 Fotógrafos
Até 6h de duração 

CERIMÔNIA + FESTA
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Proposta  3

R$ 3.800
em até 12x sem 
juros no cartão

INVESTIMENTO
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2 Fotógrafos
Até 6h de duração 

CERIMÔNIA + FESTA

Fotos ilimitadas
Galeria virtual

Entrega online

 

ENTREGA

1 Fotógrafo
Até 3h de duração

1 MAKING OF



Mini &
Pocket Wedding

R$ 2.860
em até 12x sem juros no cartão 

Mini: Casamentos até 60 convidados
Pocket: Casamentos até 30 convidados

Fotos da cerimônia e festa
com 1 Fotógrafo
Até 5h de duração 

INVESTIMENTO

MINI WEDDING

Fotos ilimitadas
Galeria virtual
Entrega online

ENTREGA

R$ 1.650
12x sem juros no cartão 

Fotos da cerimônia 
e recepção
com 1 Fotógrafo
Até 4h de duração 

INVESTIMENTO

POCKET WEDDING
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Extras
Para incluir nas propostas que não 

oferecem esses serviços

PEN DRIVE

 R$ 150

CAIXA DE MADEIRA
 COM 10 FOTOS IMPRESSAS + PEN DRIVE

R$ 390

FOTÓGRAFO EXTRA  

R$ 900

DRONE
  FOTOS AÉREAS DA CERIMÔNIA 

R$ 700

MAKING OF EXTRA

 R$ 400

PRÉ-WEDDING
COM 1H E MEIA DE DURAÇÃO  

R$ 750

QUADRO
TAMANHO 50X40

R$ 250

HORA EXTRA

 R$ 750

15



Álbuns
O livro que conta a história de um marco. 
A 1° herança da família, suas memórias.  

Nos álbuns de casamento cabem de 80 á 100 
fotos. No álbum 20x20 que indicamos mais 
para ensaio, cabem até 40 fotos. 
Todos os álbuns acompanham Box.  

ÁLBUM 30X30

40 páginas
Laminação Velvet 
R$ 1.900

ÁLBUM 25X25

ÁLBUM 20X20

40 páginas
Laminação Velvet 
R$ 1.600

20 páginas
Laminação Silk
R$ 1.050

Quadro 50x40

30x30
25x25

20x20

CAPA MADEIRAPELE FRANCESA BOX LINHO

Madeira
Pele Francesa

Fotográco
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Formas de 
         Pagamento

Entrada de no mínimo 20% 
e o restante em até em 12x 
SEM JUROS no cartão de crédito 

CARTÃO DE CRÉDITO

Parcelamento em até 10x iguais
com opções de vencimento 
dias 05, 15 e 25. Devendo 
estar quitado até 15 dias antes 
do casamento

 

PIX OU TRANSFERÊNCIA

Entrada de no mínimo 20%.
Valor restante pode ser pago 
em até 9 parcelas iguais por 
transferência/pix, devendo 
estar quitado até 15 dias antes 
do casamento ou no cartão de 
crédito em até 12x sem juros

ENTRADA (OPCIONAL)

Você também pode optar por fazer 
parte do pagamento por transferência

em parcelas iguais e parte no cartão  

OBSERVAÇÃO



Destination

Fora do Município do Rio de Janeiro
Custo de deslocamento: á consultar. 

Hospedagem: Custo dos noivos
(Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo não 

há custo de hospedagem)

Fora do Estado do Rio de Janeiro
Custo de deslocamento: á consultar

Hospedagem: Custo dos Noivos

Amamos viajar para fotografar. Estamos 
disponíveis para viagens fora do Rio e do Brasil.

Aonde tem amor, é nosso próximo destino!
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Por que a gente?

Nós nos importamos com vocês, vibramos 
juntos para que tudo saia perfeito e nos 

colocamos a disposição para ajudar no que
for possível.

Será um dia cheio de sentimentos e nós
garantimos que faremos fotos lindas que
transbordem isso, estaremos com vocês o

tempo todo registrando os momentos
espontâneos deixando vocês á vontade
para curtir cada momento desse dia.

Queremos que vocês possam voltar no 
tempo através da nossa fotograa e reviver 

cada momento!

Gostou do que viu até aqui? Conseguiu se
identicar com o nosso estilo? Então temos 
que marcar nosso bate papo, vamos amar
recebe-los em nossa casa para tomar um 

café e ouvir a história de vocês.
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21 9462-6426

@osberosfotografia

osberos.com

FOTOGRAF IA

Berôs
Os 

Vamos juntos contar essa história?
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