
Orçamento Você Única



Oi Sou Ladimara Teixeira ... Mas maioria me conhecem por Lady ..

Tenho por nalidade eternizar os momentos mais incríveis de sua vida. 

Sou conhecida no mercado fotográco no ramo de ensaio sensual feminino, 

Trazendo de uma forma delicada e natural a beleza da mulher. 

PPenso que toda a mulher merece ter seu momento Único , e merece ser Fotografa e 

bem fotografada.  Trabalho de uma forma que as fotos quem sensual de uma 

forma mais poetica e intensa para elas , tornando o momento inesquecível. Eu 

acredito que toda mulher mereça ter sua alto estima renovada, e se sentir 

emponderada através das suas fotos . Mostrar a elas através do meu olhar como 

elas sao incríveis , me realiza demais.

SSou apaixonada por esse  universo feminino e amo de verdade o que faço.  Extrair o 

melhor do potencial de cada mulher através da fotograa me encanta, e será um 

grande prazer proporcionar isso para você!



1- Depósito de entrada.
Para garantirmos um dia todinho dedicado a você na minha 
programação, é necessário realizar o sinal para agendar a data. pode 
ser feito através de deposito em conta , PicPay ou PIX. 
2- Onde e quando. 
AApós o pagamento do sinal, me chama no Whats, assim podemos 
programar e agendar o melhor dia e horario para as fotos.
3- Escolha do local.
Com base no que conversamos teremos uma idéia de como você 
quer as fotos , então . a escolha da locação é por sua conta mas 
posso dar algumas susgestões. V
4- Escolhas dos looks e acessórios  e make 
CCom base no local , vou sugerir e escolheremos juntos pelo Whats 
alguns looks pra você usar no dia das fotos. Maquiagem indico 
alguns prossionais  que cono .
5 - Só esperar o dia
 Descanse bem e relaxe , assim aproveitará o maximo seu ensaio



1 SESSÃO DE FOTOS COM 1 HR
15 FOTOS DIGITAIS 

PACOTE VOCÊ ÚNICA          R$550,00 

BRINDE ESPECIAL
1 SESSÃO DE FOTOS COM 2 HRS
30 FOTOS DIGITAIS E 5 IMPRESSAS 10X15
2 LOOKS

2 LOOKS

PACOTE VOCÊ ÚNICA 03           R$990,00 

1 SESSÃO DE FOTOS COM 2HRS
25  FOTOS DIGITAIS  E 5 IMPRESSAS  10X15 

2 LOOKS

2 LOOKS

PACOTE  VOCÊ ÚNICA 02            R$750,00

1 SESSÃO DE FOTOS COM 2HRS 
20 FOTOS DIGITAIS .

PACOTE VOCÊ ÚNICA 01        R$650,00



FOTOS IMPRESSAS 10 X 15  R$ 18,00

FOTOS IMPRESSAS 15 X 21   R$ 23,00

ALBUM PERSONALIZADO  15X21    R$95,00

ALBUM FOTOGRAFICO 

ALBUM EM CAMURÇA 25X50     R$1100,00

ALBUM FOTOGRAFICO DIAGRAMADO
COM CAPA PERSONALIZADA

ALBUM 30X30            R$750,00

ALBUM FOTOGRAFICO DIAGRAMADO
COM CAPA PERSONALIZADA

ALBUM 20X20            R$600,00



- Em até 5 vezes com taxas do cartão
  - À vista com 10 % de desconto

Para agendamento da sessão de fotos, será cobrado o valor de R$250,00, 
através de transferência bancária, picpay, ou pix, referente à reserva de 
data.  

Para domingos e feriados será cobrado uma taxa no valor de R$100,00. 


