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Quem Sou
Apaixonada por bebês e todo o universo do maternar, sou privilegiada por vivenciar de perto uma das
maiores emoções na vida de um casal, que é a chegada de um filho. Meu objetivo é mostrar cada detalhe,
e registrar as memórias mais sinceras e significativas.
Como fotógrafa de família, minha missão é registrar com amor e intensidade cada detalhe do seu bem
mais precioso. Para isso, dou todo meu empenho, dedicação e carinho a cada família que passa por aqui.
Nosso estúdio é especializado em Gestantes, Partos e Newborn, trabalhamos exclusivamente com
bebês há 7 anos. A fotografia é uma das grandes paixões da minha vida, e você vai perceber isso quando
conversarmos. Será um prazer te conhecer!
Com carinho, Juliana Cirera

“UMA FOTOGRAFIA É UM INSTANTE DE VIDA
CAPTURADO PARA A ETERNIDADE”

Nosso estúdio é certificado pela Lifestyle Photographers Association e pela
International Association of Professional Birth Photographers, o que garante mais
traquilidade aos pais na hora de contratar um fotógrafo profissional.
Também temos no nosso currículo diversos cursos de especialização em Fotografia de
Parto, além de um prêmio recebido pelo Inspiration Photographers, o maior e mais
conceituado diretório para fotógrafos do mundo!
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Pacotes

BIRTH
COLLECTION

BIRTH COLLECTION
+ ALBUM

Parto Cesárea ou Normal

Parto Cesárea ou Normal

Todas fotos editadas

Todas fotos editadas

Fotos do Pré e Pós Parto

Fotos do Pré e Pós Parto

Já inclui taxas hospitalares

Já inclui taxas hospitalares
Álbum Capa Fotográfica
tam 20x20 cm com 20
páginas

BIRTH COLLECTION
+ VIDEO
Mesma configuração do
Pacote Birth Collection
Video documental do
Parto com duração de 5
minutos. Inclui pré parto,
momento do nascimento
do bebê, e pós parto,
depoimentos dos pais,
primeiro banho e encontro
com os irmãos/família.
Arquivo entregue em
FullHD

PREMIUM
COLLECTION
Parto Cesárea ou Normal
Todas fotos editadas
Fotos do Pré e Pós Parto
Fresh 48 do Bebê
Video Documental
Álbum Luxo com Estojo
Capa em Tecido
tam 25x25cm com 20
páginas
Já inclui taxas hospitalares

R$ 1.599,00

R$ 2.099,00

R$ 2.600,00

JULIANA CIRERA FOTOGRAFIA • PROPOSTA PARTO • 2022

R$ 4.099,00

Pacote Plus
PACOTE MATERNIDADE
Nosso Pacote Maternidade (Maternity Collection) chegou para atender uma demanda das mamães que
gostariam de fechar um pacote com todos os ensaios relacionados a gestação, sendo eles: GESTANTE,
PARTO e NEWBORN.

MATERNITY
COLLECTION

Ensaio Gestante em Estúdio - Sessão com 10 fotos
(incluso figurino, maquiagem e cabelo)
Ensaio Newborn em Estúdio - Sessão com 10 fotos
(incluso foto com os pais)
Fotografia do Parto - Todas as imagens
(incluso taxas hospitalares)
Video documental do Parto com duração de 5 minutos

R$ 3.650,00
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Fotolivros

ÁLBUM CAPA FOTOGRÁFICA
A característica principal desse álbum é a personalização total com uma fotografia que ocupará
completamente a capa. Todos os álbuns tem um padrão mínimo de 20 páginas para ser confeccionado,
abertura 180º e gramatura de papel 800 gr.

TAMANHO
30x30cm

TAMANHO
25x25cm

TAMANHO
20x20xm

TAMANHO
15x15cm

R$1.490,00

R$ 1.150,00

R$ 890,00

R$ 620,00
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Como Funciona

A SESSÃO DE FOTOS DURANTE E PÓS PARTO
A fotografia de parto é uma das minhas favoritas. Por ser uma fotografia documental, ela retrata muito
mais do que o nascimento em si. O meu grande desafio e objetivo nesse dia tão especial é registrar cada
momento de carinho, a troca de olhar entre os pais e familiares, e qualquer suspiro de ansiedade que
mostre a essência do que é esse grande dia.
O momento ideal para contratar nosso serviço é quando a mamãe entra na 25º semana de gestação. Tendo
determinada uma DPP, nós temos que providenciar a autorização médica para as fotos junto ao seu obstetra.
Os hospitais pedem que essa autorização seja enviada com pelo menos 20 dias de antecedência ao parto.
Quanto ao resultado das imagens, você deve saber que um parto é diferente do outro. Por isso o resultado
das fotos é diferente em cada situação, e também depende dos momentos que a família prefere ou não
que eu registre. Normalmente nós fazemos o registro do momento da internação, a espera da família, a
entrada da mamãe no centro cirúrgico/de parto junto com papai ou acompanhante, e então o momento
do nascimento e os primeiros cuidados com o bebê. Quando é possível eu registro também alguns
momentos já no quarto, como o primeiro banho e a família reunida, mas isso depende do horário que
ocorreu a internação, se a mamãe ou bebê tiveram intercorrências, etc. Em média trabalhamos com a
entrega de 80 à 100 fotos.
Importante: Antes de contratar, consulte os hospitais credenciados. No momento estamos atendendo no
Hospital Samaritano (Higienópolis), Hospital Israelita Albert Einstein, São Luiz (Itaim e São Caetano),
Pro Matre Paulista, Santa Joana, Santa Maria, Hospital da Luz, e Hospital Brasil (Santo André).
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Pagamento

EM ATÉ 6X SEM JUROS NO CARTÃO
A VISTA COM 5% DE DESCONTO

NOSSOS CONTATOS
www.julianacirerafotografia.com.br
contato@julianacirerafotografia.com.br
+55 11 4338-1322
Facebook.com/julianacirerafotografia
Instagram.com/julianacirera

PODEMOS AGENDAR UM ENCONTRO PARA CONVERSARMOS MELHOR?
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