
registrando hoje para
você reviver sempre

Especializados em 
fotos de

cães, gatos e cavalos

Book só do pet
ou um delicioso 

ensaio
com a família



O dia das fotos é um dia de diversão para todos
Nossa missão é regiistrar com técnica, qualidade e bom 
gosto, o carinho, os gestos e bons momentos que são vivi-
dos entre você e quem você ama.

Uma lembrança que você e seu melhor amigo merecem!



Onde acontece a sessão de fotos?
As fotos podem ser em estúdio, na sua residência, em parques 
na cidade de São Paulo, ou até mesmo na praia, interior e 
outras cidades, estados ou países.

ESTÚDIO
O estúdio está localizado no bairro do 
Brooklin, na zona sul de São Paulo.

As fotos em estúdio são mais indicadas 
para quem deseja mais fotos do pet em si.

Temos vários acessórios, fundos coloridos, 
cestas e outros itens, para criar cenas 
mais divertidas e variadas.

Você também pode levar roupinhas e 
acessórios que desejar. A família também 
participa das fotos.

Tempo de duração da sessão, cerca de 1 
hora.



PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS URBANAS

Quando a família quer realmente participar das fotos, ou quando 
o cãozinho é agitado ou de grande porte, as fotos externas são mais 
indicadas.

Temos um Guia com algumas sugestões de parques e praças, mas 
será sempre combinado com o cliente, o que for melhor para todos, 
principalmente para o pet. 

São fotos mais divertidas e com mais movimento e descontração.

Tempo de duração da sessão: cerca de 2 horas.



Fotos como essas são feitas com os cães na guia, que 
são removidas posteriormente no tratamento de 
imagem



Momentos não voltam.
As imagens registradas

 ficam para sempre.



RESIDÊNCIA LIFE STYLE

.São fotos do dia-a-dia do pet e da família. Imagens que 
mostram a residência, a descontração, o estilo de vida.

Também indicada para pets 
novinhos que ainda não 
podem sair de casa e gatos. 



Sobre a fotógrafa Elayne Massaini
Fotógrafa profissional desde 2005. Inciou a carreira 
com fotografia de cavalos, depois pessoas e há 4 anos 
está exclusivamente trabalhando com pets.

Já são mais de 1000 pets fotografados, várias 
entrevistas para TV, inclusive para o programa 
“Pequenas Empresas, Grandes Negócios”, diversos sites 
e inúmeras lindas histórias para contar. Paciência 
para o momento da melhor foto, ela tem de sobra.

Venha fazer parte dessas histórias com a sua família.





Investimento

PET GLAMOUR

Sessão externa com família e pet

- Álbum fotográfico laminado luxo 
30 x 30 cm com 30 páginas, 45 fotos 
- Painel 100 x 70 cm em ps para a parede
- Caixa com 20 fotos impressas 13 x 18 cm
- Fotos digitais (20 x 30 cm, as mesmas do 
álbum) 
- Vídeo clipe dos melhores momentos do
ensaio fotográfico
- 2 canecas de porcelana personalizadas

R$ 2500,00
com opções de parcelamento 
Foto digital extra: R$ 30,00 cada
*Sessão em estúdio acréscimo de R$ 300,00



PET PRECIOSO

Sessão externa com família e pet

- Caixa com 20 fotos impressas tamanho
13 x 18 cm
- As mesmas fotos em formato digital
- Quadro 50 x 70 cm com moldura e
vidro anti-reflexo
ou
- álbum 15 x 20 cm com 20 fotos

R$ 1150,00
com opções de parcelamento 
Foto digital extra: R$ 30,00 cada
*Sessão em estúdio acréscimo de R$ 300,00



PET MELHOR AMIGO
Sessão externa com família e pet

- Caixa com 20 fotos impressas tamanho 13 x 18 cm
- As mesmas fotos em formato digital

R$ 750,00

 
Foto digital extra: R$ 30,00 cada

*Sessão em estúdio acréscimo de R$ 300,00



PET COMPANHEIRO
Sessão externa com família e pet

- 10 fotos tratadas em formato 
   digital

R$ 390,00 à vista

 
Foto digital extra: R$ 30,00 cada

*Sessão em estúdio acréscimo 
de R$ 300,00



Quadros e Painéis
PAINEL EM PS

Painel em PS rígido para ser fixado na parede de 
sua casa ou escritório. Leve e de fina espessura.

Tamanho: 100 x 70 cm

R$ 600,00
Disponível também em outros tamanhos.



FOTOTELA OU CANVAS

Sua foto preferida em um canvas como se 
fosse uma tela de pintura.

A imagem receberá um tratamento espe-
cial antes da ampliação e ficará ainda mais 
deslumbrante.

Podemos criar uma composição de telas 
com as melhores fotos. 

Tamanho 50 x 60 cm: R$ 490,00

Tamanho 70 x 100 cm: R$ 890,00

 

Outros tamanhos disponíveis



ÁLBUM FOTOGRÁFICO

Álbum luxo com páginas rígidas, acabamento em verniz 
fosco e capa fotográfica.

Deslumbrante: 30 x 30 cm 
com 30 páginas
Todas as fotos selecionadas 
do ensaio. Uma maneira 
maravilhosa de ter esse 
momento guardado para 
sempre.
Capa em couro sintético
Linda caixa com tampa 
fotográfica

R$ 1350,00

Charmoso: 24 x 24 cm com 
30 páginas
cerca de 30 fotos
luva de proteção

R$ 650,00

Gracioso: 15 x 20 cm com 
30 páginas
cerca de 30 fotos

R$ 350,00



QUADRO 50 X 70 CM

Sua foto preferida em um lindo quadro.

A imagem receberá um tratamento especial an-
tes da ampliação e ficará ainda mais 
deslumbrante.

Moldura preta ou branca

Tamanho 50 x 70 cm e vidro anti-reflexo:

R$ 450,00



Estou a sua disposição
para qualquer dúvida e para montar

uma sessão de fotos de acordo com suas necessidades.

A intenção é que seja um momento gostoso e  
divertido para todos!

Vamos agendar!

Elayne F. A. Massaini
www.petphotos.com.br

elayne@petphotos.com.br
11 98224.4840

Eu na m
inha

sessão d
e fotos!


