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batizado



oi, eu sou a Bia!

Sou especialista em fotografia de família, desde gestante 
até festa infantil.

Fotógrafa desde 2014, tive o prazer de contar a história de 
mais de 180 famílias. Em 2021, fui certificada pela Chlòe 
Studio com o selo de Empresa Encatada.

Acredito que a fotografia é um grande presente para a 
nossa família sobre os momentos que vivemos hooje e 
uma herança para as próximas gerações, por isso registro 
tudo com o amor que a sua história merece.



Conhecer a Bia foi uma daquelas surpresas boas que a 
vida prepara para gente!
Fiz o ensaio de gestante com ela, fiquei
apaixonada pelo resultado e agora não largo mais! 
Ela consegue transmitir com naturalidade, a beleza e 
singularidade de cada momento!

Juliana Nolasco

Além do ensaio ter sido super leve e 
gostoso de fazer, inclusive para o meu marido que não é 
lá muito fã de fotos!
A Bia é muito atenciosa do começo ao fim, desde o 
primeiro contato até a entrega das fotos. 
Recomendo de olhos fechados!

Gabriela Varajão

histórias reais e
 recados de amor 



para sempre
é sobre viver



batizado

• Fotografia da cerimônia

• Fotografia por 1h da recepção

• Prévia com 20 fotos em até 48 horas

O MAIS PEDIDO

• Entrega especial no relicário de 
  histórias

R$ 950,00 | Niterói

R$ 1.100,00 | Rio de Janeiro

À vista ou em 3x

batizado + recepçao

• Fotografia da cerimônia

• Galeria com fotos em alta e baixa
  resolução para compartilharem com 
  amigos e família

• Prévia com 20 fotos em até 48 horas

• Entrega especial no relicário de 
  histórias

R$ 800,00 | Niterói

R$ 950,00 | Rio de Janeiro

À vista ou em 2x

• Galeria com fotos em alta e baixa
  resolução

˜



sobre o álbum 25x25

R$36,00 | lâmina extra (2 páginas)

R$250,00 | caixa de proteção personalizada para o álbum

Envio de projeto em 3D para aprovação

A fotografia impressa é uma forma de você viver para sempre! 

Cabe em média 80 fotos



À vista ou 6x

• Fotografia da cerimônia

• Fotografia por 1h da recepção

• Álbum 25x25 com 26 páginas

R$ 1.800,00 | Niterói

R$ 1.950,00 | Rio de Janeiro

família
herança de

• Galeria com fotos em alta e baixa 
   resolução

À vista ou 5x

Feito para quem ama foto no papel. Álbum é herança de família e a 
melhor forma de guardar as fotos do Batizado.

• Entrega especial no relicário de 
  histórias



tempo
máquina do

R$ 3.450,00 | Niterói

R$ 3.600,00 | Rio de Janeiro

À vista ou 8x

• Batizado + Recepção

• 2 álbuns 15x15 para presentear os padrinho

• 1 álbum 25x25 + caixa de proteção para os pais

Para presentear aqueles que tem a missão de 
acompanhar com amor e carinho seu afilhado na 

vida cristã: os padrinhos



• A data do Batizado somente será reservada mediante
pagamento do sinal e assinatura do contrato.

• O valor do sinal não será reembolsado em caso de
cancelamento ou remarcação.  O sinal poderá ser 

utilizado para outro ensaio ou evento.

• Hora extra da recepção: R$ 200,00

• Formas de pagamento: transferência bancária, 
PIX ou boleto.

• Dados para pagamento:
- Transferência bancária:

Nubank
Agência: 0001 | Conta: 24909912-9

Ana Beatriz Campos Alves | Bia Alves Fotografia
CNPJ: 41.115.649/0001-35

- Chave do PIX | CNPJ: 41.115.649/0001-35

informações



”Fotogra�a é um investimento 
que quanto mais o tempo passa,

mais valiosa ela se torna!”


