


Sobre Danibat 

Fotógrafa de casais e famílias há 6 anos, danibat é uma apaixonada 
pela fotografia de casais, gestantes, newborn e infantil. Explora o 
natural, o espontâneo, e o  amor entre as pessoas, traduzindo em 
fotos.  

Possui diversos cursos na área, inclusive internacionais.  

Tem como principal objetivo de trabalho buscar a identidade dos 
clientes, explorando novos cenários para ensaios que são a sua cara! 



Nossos ensaios são realizados em locais previamente combinados com os 

clientes, na mais bela região do Rio Grande do Sul, a serra gaúcha, buscando 

trazer seu estilo e identidade  às fotos.  

 

O ensaio tem de 1h a 3h de duração. 

 

O figurino é combinado previamente, com a participação da fotógrafa. Não 

possuímos  figurinos. São utilizados de 2 a 4 looks na sessão. 

 

Nosso diferencial é buscar locações diferentes e fora de Porto Alegre para os 

ensaios. Assim cada book torna-se uma experiência  única. 

Como funciona a sessão? 

 



PACOTE APENAS ENSAIOS DE SEGUNDA A SEXTA EM 

CANELA/GRAMADO 

 

50 FOTOS tratadas em alta resolução. (as fotos compreendem um resumo 

bem selecionado do ensaio, escolha das fotos a critério da fotógrafa). 

 

Entrega digital dos arquivos em alta definição via web, 30 dias após o 

ensaio. 

 

INVESTIMENTO: R$ 900,00 (digital) via web 

       R$ 1528,00 (digital + fotolivro) 
 

Ensaio com 1 hora de duração e 2 figurinos para o casal 

Opção PACOTE 1 - Andorinha 



120 FOTOS tratadas em alta resolução. (caso o ensaio renda mais fotos 

bacanas além das 120, serão todas entregues sem custo adicional). 

 

Entrega digital em pendrive, 30 dias após o ensaio, na residência do 

cliente. 

 

INVESTIMENTO: R$ 1390,00 (digital) pendrive 

       R$ 2018,00 (pendrive + fotolivro) 
 

 

Ensaio com 2-3 horas de duração e até 4 figurinos para o casal 

 

 

Opção PACOTE 2 - Coruja 



 

Para pagamento à vista na data do ensaio, desconto de 5%. 

Para pagamento à vista na contratação, desconto de 10% 

Pacotes com 2-3 ensaios tem descontos progressivos adicionais até 20%. 

 

Parcelamos em até 6x no cartão de crédito. 

 

FORMAS DE PAGAMENTO 



www.danibat.com.br 

51 98480 9505 
daniela@danibat.com.br 

Amor, carinho, técnica, responsabilidade, seriedade 


