


Sobre Danibat 

Fotógrafa de famílias há 6 anos, danibat é uma apaixonada pela 
fotografia de 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 no nosso homeoffice em Canela/RS ou estúdio 

em Porto Alegre/RS. DE SEGUNDA A SEXTA agendados após o nascimento 

do bebê. 

 

São realizadas fotos  em  2 ou 5 produções (pacotes andorinha ou coruja), 

com todos os acessórios inclusos.  

 

O ensaio tem duração aproximada de 3 horas. Os tempos do recém nascido 

são muito respeitados e não há pressa para obtermos o melhor resultado da 

forma mais tranquila possível.  

 

Além das fotos newborn, são feitas fotos das mamadas, com pais  e irmãos. 

 

Assista nosso vídeo de uma sessão newborn: https://vimeo.com/146462181  

Como funciona a sessão? 

 



PACOTE APENAS PARA O ESTÚDIO DE CANELA/RS 

 

30 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$ 1100,00 (digital) 

       R$ 1856,00 (digital + fotolivro) 
 

O ensaio é realizado em dia de semana e agendado assim que o bebê 

nasce. 

2 produções de cenário (1 em cesto ou caminha/ 1 em manta), com 4 

acessórios no total + fotos da família e amamentação. 

 

Opção PACOTE 1 - Andorinha 



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

bacanas além das 50, serão todas entregues sem custo adicional). 

 

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

cliente. 

 

INVESTIMENTO: R$ 1740,00 (digital) 

       R$ 2496,00 (digital + fotolivro) 
 

O ensaio é realizado em dia de semana e agendado assim que o bebê 

nasce conforme disponibilidade de agenda. 

 

5 produções de cenário (em cestos, pelos, ou caminha e mantas). 

Fotos da família e amamentação. 

 

 

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 


