
	  



	  



Tabela de preços detalhados 
	  
	  
	  
	   	  
	   	  

Pacotes Preço Aplicações  inclui: 
1) KJ Digital 
Memories:  
Sessão com todas as 
fotos originais em alta 
resolução incluídas. 

euro 
210 

 - Grávida  
 - Família 
 - Criança 
 - Noivados 
 

- DVD com todos os Originais em alta resolução (Até 
50 fotos). 
- Sessão fotográfica de 1.30h em localização a 
acordar entre as partes. 
- Cobertura fotográfica de até quatro modelos. 
- Galeria privada para visualização das fotos em 
formato de prova* (com a marca de água do autor) 
no site kalijadephoto.com/blog,  área CLIENTS (é 
fornecida uma password  de acesso ao cliente). 

2) KJ Recém Nascido:  
Sessão para recém 
nascido. 

euro 
235 

 - Recém Nascido - O mesmo que o pacote KJ Digital Memories com a 
exceção do tempo de sessão (2 a 3h em localização 
a acordar entre as partes). 

3) KJ à la carte:  
Crie um pacote à sua 
medida. 

euro 
125 

- Grávida  
 - Família 
 - Criança 
 - Noivados 
 - Recém Nascido 
 

- Este pacote inclui somente o custo da sessão – O 
cliente completa o pacote com produtos os que 
pretende adquirir. 
Ex: O cliente pretende fazer uma sessão com o 
objectivo de fazer alguns quadros e telas para a sua 
casa – Nesse caso pode adquirir este pacote e 
comprar as impressões em separado. 
NOTA: Todos os produtos acrescentados a 
este pacote estão sujeitos aos preços 
praticados pela Kali  Jade Photography (ver 
tabelas em baixo). 
 

No Ano de 2013 decidimos simplificar as modalidades e pacotes que disponibilizamos ao cliente. Para 2013 decidimos eliminar 
alguns pacotes e juntar outros num só com o objectivo simplificar a escolha do cliente e causar o mínimo de dúvidas possível. 
 
A grande alteração para este ano é a eliminação de alguns pacotes pouco utilizados e pouco adaptáveis às necessidades do 
cliente por um só, o KJ à la Carte, onde o cliente é que decide o pacote que quer construir mediante os produtos e preços 
que disponibilizamos.    



	  
	  
	  
	  

1) Fotos (tamanhos): Preço (Cada) 
10x15 2,50 
15x20 4 
20x30 8 
30x40 25 
40x50 35 

NOTAS IMPORTANTES: 
a) Outros tamanhos disponíveis sob consulta. 
b) Todas as fotos impressas encomendadas para o cliente são 
especialmente tratadas em laboratório profissional de forma a 
reproduzir da melhor forma as fotos originais. 

2) Fotos originais em Alta resolução: 

- DVD com fotos originais resultantes da 
sessão em média resolução (até 60 fotos). 120 

NOTAS IMPORTANTES: 
a) A Kali Jade Photo não se responsabiliza pela qualidade de 
impressão ou outro serviço que o cliente venha a encomendar de 
sua livre iniciativa fora dos serviços por nós fornecidos . 
b) Todos os direitos de autor são estr i tamente 
exclusivos à Kali  Jade Photo. É proibida a uti l ização 
comercial dos originais e qualquer outra uti l ização que 
não seja a impressão para uso pessoal do cl iente! 

3) Modelos Extra: 
Preço por modelo extra para mais dos quatro 
modelos previstos em cada sessão. 

15 

4) Álbuns Digitais: 
Livros de capa dura com a impressão das fotos selecionadas pelo 
cliente no próprio papel. 

15x20, 12 folhas 115 
15x20, 20 folhas 145 
25x25, 20 folhas 185 
25x30, 20 folhas 210 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
a) Outros tamanhos disponíveis sob consulta. 

5) Impressão em Tela: 
Impressão em tela (estilo quadro pintado) com verniz e moldura 
(3d) incluída. 

20x30 46 
30x40 60 
40x50 72 
50x60 80 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
a) Outros tamanhos disponíveis sob consulta. 
b) Algumas formatos de tela não têm o mesmo rácio altura x 
cumprimento das fotografias logo poderá haver a necessidade de 
proceder ao corte de parte da foto – Esse corte leva sempre em 
consideração o enquadramento dos modelos como prioritário. 

Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio 
 
Para qualquer questão específica estamos ao seu 
inteiro dispor através dos seguintes contactos: 
 
Maya Attinello: 919548044 
kalijade@kalijadephoto.com 


