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FELICIDADES!
ANTES DE NADA, QUERO DAR OS MEUS PARABENS PELO VOSSO
PRÓXIMO ENLACE E DESEJO-VOS O MELHOR.
Muito obrigada pelo vosso interesse pelo meu trabalho.

Espero que neste dossier informativo encontrem as informações que

necesitam.

Terei o maior prazer em responder a quaisquer perguntas ou

informações adicionais.

www.art2eyes.com



PARA QUE ME CONHEÇAM UM POUCO MAIS...
Sou Helena, uma eterna observadora de tudo que me rodeia.
Com a fotografia, encontrei uma maneira de expressar a minha maneira de ver e sentir.

Uma mistura constante de curiosidade, sensibilidade e amor pela arte levou a  formar-me em
Belas Artes e em várias áreas da fotografia.

Além dos meus projetos pessoais, descobri que na fotografia de casamento posso concentrar
uma série de maneiras de criar, viver momentos únicos e inesquecíveis tão especiais para os
casais, familiares e amigos com os que me tenho cruzado neste maraviloso trabalho.

Adoro conhecer lugares e pessoas, e se eles também me derem a oportunidade de contar suas
histórias com minhas imagens ... é uma experiência única e muito especial para ambas partes.

Cada lugar e cada pessoa tem sua beleza única. 

A Criatividade faz parte da minha vida. Muitas das minhas fotografias e projetos têm a ver com
emoções e com momentos irrepetíveis. Por esse motivo, a minha intenção é eternizar a vossa
linda história, capturar o melhor de cada situação, através de imagens espontâneas e naturais. 

Em estas imágens,  pretendo captar a vossa essência, emoções, detalhes, a vossa forma de
expressar, os vossos melhores momentos tão importantes em dias tao especiais como o do vosso
casamento, porque voces são os protagonistas.
De esta maneira, estas memórias com tanto significado para vocês serão revividas anos depois,
com muita emoção, tanto para vocês quanto para as gerações futuras.
O que posso prometer? Uma entrega total e apaixonada em tudo que faço relacionado a esta
profissão.



Podem fazer uma visita a minha pagina:

www.art2eyes.com

Na seção sobre mim poderão encontrar mais informaçao.

Para que me conheçam um pouco mais...



O ESTILO
QUE ME DEFINE

 

 

Entendo que a fotografia deve ser fiel

à realidade e é por isso que meu estilo

tenta obter a essência de tudo o que

acontece 

num casamento.

Procuro detalhes, expressões de

ilusão, felicidade, olhares cúmplices,

risos, nervos e toda a magia criada em

um dia único.

Neste dossier informativo,  poderão

ver as várias etapas de um casamento

e como capturo esses momentos.



VALORES - ART2EYES

PAIXÃO
Faz-me feliz pensar en
poder ajudar os casais
 que confían em mim em
todo este processo.

 
 Cuidarei vosso
casamento com a 

dedicação e o mimo que
merece fazendo que o
processo seja uma

excelente experiencia.

COMPROMISSO
Os vossos objetivos
serão meus e juntos

iremos
construindo todo o

processo, otimizando
efetivamente todos

recursos.
Para que se sintam

aconselhados, apoiados e
guiados do começo ao

fim.

QUALIDADE
Um dos meus principais
objetivos é um serviço

de
qualidade e conseguir a
satisfação do cliente

acima de tudo.

HONESTIDADE
todas as situações

serão resolvidas desde
o principio da
honestidade

Você pode esclarecer
todas as suas dúvidas e

eu responderei com
total transparência.

 
Isso

Isso fará que você se
sinta seguro e relaxado

desde o início.

A miha principal missão é poder ajudar todos aqueles casais que pretendem casar-se.
Serao acompanhados em todo o processo, com pautas, conselhos baseados na minha experiencia.

 
 Art2eyes tem alguns valores que eu gostaria de explicar brevemente.



A Abordagem: 

Estou totalmente imersa em cada
projeto evento ou casamento que
realizo  para ter certeza de que
posso capturar os momentos
verdadeiramente importantes e
para conseguir os melhores
resultados possiveis. 
Formar um bom relacionamento
com meus clientes é fundamental
para que, quando chegar o
momento, haja total confiança
entre nós, permitindo-me
documentar esses momentos
unicos. 
Isto garante uma experiência
tranquila e agradável, que é
construida de forma muito
particular com cada casal do
começo ao fim. 
 



 LISTA DE RESPOSTAS PARA ALGUMAS DAS PERGUNTAS MAIS FREQUENTES:
-Onde me encontro e onde trabalho?

Resido em Algarve Faro e posso prestar os meus serviços em qualquer parte de Espanha - Portugal e do
mundo. 

-Você faz fotos de grupo?

-Sim, claro! Se este é o vosso desejo. Vou aconselhá-los sempre sobre qual é o melhor momento para fazê-las e
qual é a maneira e momento para realizar estas fotos.

-Você também entrega álbuns?

-Claro que sim. É um serviço que você também pode solicitar. Você seleciona as fotos que mais gosta e eu lhe
envio minha proposta de desenho do álbum para que você possa revisá-lo e indicar as mudanças do que não o
convence. Também posso criar o álbum inteiramente a meu critério e, dessa forma, a primeira vez que você o
abre, é muito mais emocionante.

-¿Com quanto tempo é aconselhável reservar uma data?

-Se você estiver decidido, o mais rápido possível! Em qualquer momento posso ter um cliente interessado
numa determinada data. Dependendo das datas (de junho a setembro, sábados, é mais provável que sejam
feitas reservas e deixe de existir disponibilidade, e também perto dos feriados).  Simplesmente como
orientação, a maioria das datas é fechada com 6 a 12 meses de antecedência.

- Você recomenda a contratação de um segundo fotógrafo?

-Eu recomendo um segundo fotógrafo quando houver muita distância entre os locais dos preparativos dos 
 noivos / cerimônia e em casamentos com mais de 130 convidados. Em uma reunião eu posso explicar com
mais detalhes.



Art2eyes - Photography

¿Quantas horas nos vao dedicar?

Normalmente todas as que são necessárias para conseguir uma reportagem completa e com os principais
momentos, a menos que definamos um tempo mais limitado. Normalmente começo com os   preparativos de
cada um dos noivos e termino uma hora depois do início do baile. 
Não pretendo perder um único momento importante do vosso casamento.

¿Você faz sessão fotográfica de pre casamento?

Sim! E eu aconselho-vos a fazer estas fotos. Elas serão suas últimas fotos vossas antes do casamento e é uma
boa maneira de nos conhecermos melhor e de perder o medo da câmera também vos posso dar algumas
ideias de como utilizar estas fotografías antes do casamento.

¿O que é a reportagem de pós-casamento?

Com o pós-casamento, você pode escolher o lugar que mais gosta, já que o dia do casamento nem sempre é
possível e, portanto, pode ficar relaxado e desfrutar o tempo necessário durante a sessão.

¿Você tem mais alguma pergunta?
Entre em contato comigo e pergunte tudo o que quiser.



LEMA :
 

OS  NOIVOS  DEVEM  DESFRUTAR  DO  SEU
CASAMENTO  AO  MÁXIMO !  

 
 EU  ESTAREI  CAPTANDO  CADA  MOMENTO
PARA  MANTÊ-LO  VIVO  PARA  SEMPRE .

 
 



O grande dia



Nos preparativos do noivo, além dos detalhes, podemos obter
fotografias muito divertidas e muito especiais que vão adorar guardar.

A fotografía nestes momentos é muito detalhista, todos os elementos
dos seus preparativos serao captados. 

O convivio com a família e amigos mais próximos merecem fotografias
especiais destes momentos.

Os olhares com amor, carinho, entre muitos outros detalhes, vão nos
oferecer fotografias incríveis e bonitas porque o noivo estará rodeado
de pessoas muito importantes para ele.

OS PREPARATIVOS DO NOIVO



As fotografias dos preparativos do
noivo mostram quem é ele de uma
maneira natural. 

Sao fotografias que ele pode
partilhar mais tarde com sua
futura esposa. 

Porque os preparativos são
momentos que que os noivos
viveram separadamente e estas
imagens contam o que aconteceu. 

Será a melhor maneira de poder
contar um ao outro tudo o que foi
vivido antes de se verem  já
vestidos, pela primeira vez, num
dia tão especial. 

será também uma lembrança que 
 normalmente será guardada como
um tesouro.





Cada vez mais as noivas se juntam a esta tendência, cuidando integralmente
dos detalhes de seus preparativos, principalmente da aparência pré-nupcial,
porque é um dia que se lembrarão para sempre.

Ficarao as memorias dos detalhes como, a túnica, o perfume especial, os
brincos, os anéis, os sapatos, o buquê, escolhidos com tanto carinho, a sessão
de maquiagem e cabeleireiro.

Existem noivas que nestes momentos preferem estar acompanhadas da sua
mãe, irmãs ou amigos e outras que preferem ficar mais sozinhas. 
O importante é estar à vontade, desfrutar de cada momento e estar o mais
relaxada e feliz possível.
Quando está acompanhada, a noiva aproveita para viver estes momentos
com as pessoas que que escolheu que estivessem ali durante os seus
preparativos, muitas coisas podem acontecer nestes momentos,  dizem-se
frases bonitas de amor e amizade, gestos, ofertas, e dedicatorias.

OS PREPARATIVOS DA NOIVA



OS PREPARATIVOS DA NOIVA
A noiva ficará com esta recordaçao dos momentos vividos, e poderá recordar todos os
detalhes de este momento antes de partir para a cerimônia. Alem disso poderá ver-se
desde outra perspectiva.











A CERIMONIA







A SESSÃO

 NO DIA DO CASAMENTO









COPO-D’ÁGUA

Art2eyes -  Photography



A entrega de presentes e buquês



O baile



O baile



Porque apostar em
ARt2EYES?

PORQUE NÃO HÁ NADA QUE ME DÊ MAIOR FELICIDADE DO QUE
ACOMPANHÁR OS NOIVOS NO DIA SEU CASAMENTO E PODER CONTAR A
SUA HISTÓRIA COM IMAGENS.
PORQUE COM O MEU TRABALHO ELES VAO DESCOBRIR INÚMEROS
MOMENTOS PRECIOSOS QUE RESGATEI SEM QUE ELES PERCEBESSEM E
DESTA FORMA PODERAO LEMBRAR-SE DELES INDEFINIDAMENTE.
PORQUE POUCO TEMPO DEPOIS DO SEU DIA, ELES VAO PODER TER UM
PEQUENO RESUMO DO DIA MAIS IMPORTANTE DAS SUAS VIDAS E, EM
APENAS 1 MES, A ENTREGA COMPLETA CUIDADA AO MÍNIMO DETALHE.
PORQUE A PARTIR DO MOMENTO EM QUE EU E OS NOIVOS DISSERMOS
'SIM QUERO' TEREMOS UM CONTACTO CONSTANTE E PERSONALIZADO,
ONDE EU COLOCAREI A MINHA EXPERIÊNCIA E CONSELHOS À  INTEIRA
DISPOSIÇÃO DELES PARA QUE POSSAMOS OBTER AS MELHORES FOTOS.
PORQUE O MEU TRABALHO FOGE DE POSES FORÇADAS E BUSCA A
ESPONTANEIDADE,  A  FRESCURA DE CADA MOMENTO QUE SERA
CAPTADOS COM DESCRIÇAO.
PORQUE ÀPARTE DE TUDO O MENCIONADO ANTERIORMENTE TAMBEM
EXISTE UM TRABALHO CRIATIVO, UMA CULTURA VISUAL, COMPOSIÇOES
ESTUDADAS E UMA ESTÉTICA INTERIORIZADA QUE DEFINEM O ESTILO DE
FOTOGRAFIAS QUE REALIZO. 
PORQUE EU CONTO HISTÓRIAS, E PASSADO ALGUM TEMPO, OLHANDO AS
VOSSAS FOTOS OS NOIVOS PODERAO SER TRANSPORTADOS A ESSE DIA
MÁGICO E REVIVÊ-LO COM MUITO CARINHO.



O que dizem de mim

Algumas opiniões...
Podem consiltar no google ou na minha pagina:

 
Em www.art2eyes.com

 
No Google:

 
 

https://www.art2eyes.com/opinioes-detalhes/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=art2eyes%20algarve&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvK_xrRRTtw_CHdzofl8P8hNX7V-dw:1636374981926&rflfq=1&num=10&rldimm=4719278572952786045&lqi=ChBhcnQyZXllcyBhbGdhcnZlWhIiEGFydDJleWVzIGFsZ2FydmWSARNwaG90b2dyYXBoeV9zZXJ2aWNl&ved=2ahUKEwjJ6ZDs44j0AhUQA2MBHXLqDKwQvS56BAgeEDE&rlst=f#lrd=0xd1ab3cacfcb7719:0x417e3edbb8f6947d,1,,,&rlfi=hd:;si:4719278572952786045,l,ChBhcnQyZXllcyBhbGdhcnZlWhIiEGFydDJleWVzIGFsZ2FydmWSARNwaG90b2dyYXBoeV9zZXJ2aWNl;mv:[[37.097416599999995,-7.943918699999999],[37.030817,-8.2405882]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2


imprimir as
recordaçoes

Hoje em dia, é muito comum vivermos
em um mundo digital e online. Todas as
nossas fotos terminam ficando somente
na memória dos telemóveis e nas redes
sociais. 
Vale a pena lembrar e resgatar aquele
hábito dos nossos pais ou avós de ter
fotos materializadas guardadas e poder
toca-las. Antigamente, era uma tradição
mostrar ou ver álbuns de fotos de
familiares e amigos. Isso uma forma de
preservamos  as experiências,
memórias e, claro, partilhar e recordar
todas essas vivências com pessoas
queridas. 

Entregas



Entregas



De construção cuidada e
manual, elegantes e

atemporais cuando todas
estas caracteristicas se

juntam, surgem produtos
como este.

 
-Este album com a sua caixa

pertencem a uma das
coleções de esta temporada.

 
 São feitos de madeira de

nogueira que combina
perfeitamente com a tampa
deslizante forrada de couro. 

 
Também contam com uma

placa de metal personalizável
que dará um toque diferencial

ao conjunto.
 
 



Caixa + Cópias 21x15 (papel
fotográfico).

Caixa de madeira com tampa para
escolher entre madeira ou
metacrilato personalizável .



Entregas



DADOS QUE VOCÊ ME
FACULTOU PARA ESTE
ORÇAMENTO:

-Preparativos do noivo:

-Quarteira
(Localizações exactas - Por definir)

-Preparativos da noiva:

-Faro
(Localizações exactas - Por definir)

-Cerimonia:

-Igreja da Sé - Faro

-Comemoração:

-Monte Amarelo

¿O fotógrafo terá que se deslocar-se para locais diferentes?
-Ainda está para ser definido.

LOCALIZAÇÕES:

-300 convidados

NÚMERO DE CONVIDADOS:

Tel:  Telefone :

email: inesfaustino28@hotmail.com

CONTACTOS CLIENTE:



CERIMÓNIA DO CASAMENTO

SESSÃO COM OS NOIVOS (NO DIA DO CASAMENTO).

COCKTAIL (COPO D'ÁGUA).

BAILE 

OFERTA DE SESSAO PRE OU POS CASAMENTO OU PROVA

DE VESTIDO  A ESCOLHER - (OFERTA VÁLIDA ATÉ 30-11-21).

CAIXA DE MADEIRA PERSONALIZADA + 20 CÓPIAS 21X15

(PAPEL FOTOGRÁFICO)

 

ORÇAMENTO
PERSONALIZADO DO SEU
CASAMENTO
DATA DO CASAMENTO:02 OUTUBRO 2021

DATA DESTE ORÇAMENTO: 16 AGOSTO 2021

TOTAL DO ORÇAMENTO: 800 €

Incluido  neste orçamento: (Opçao 1)

 

- Dependendo das localizações e deslocações, pode ser cobrado um suplemento.
Validade de esta proposta: 1 mês 

 

PROPOSTA
PERSONALIZADA DO SEU
CASAMENTO
DATA DO CASAMENTO: 13-08-22

DATA DESTE ORÇAMENTO: 08-11-21

TOTAL: 850 €



PREPARATIVOS DA NOIVA

CERIMÓNIA DO CASAMENTO

SESSÃO COM OS NOIVOS (NO DIA DO CASAMENTO).

COCKTAIL (COPO D'ÁGUA).

BAILE 

OFERTA DE SESSÃO PRE OU POS CASAMENTO OU PROVA

DE VESTIDO A ESCOLHER - (OFERTA VÁLIDA ATÉ 30-11-21).

CAIXA DE MADEIRA PERSONALIZADA + 20 CÓPIAS 21X15

(PAPEL FOTOGRÁFICO)

ORÇAMENTO
PERSONALIZADO DO SEU
CASAMENTO
DATA DO CASAMENTO:02 OUTUBRO 2021

DATA DESTE ORÇAMENTO: 16 AGOSTO 2021

TOTAL DO ORÇAMENTO: 800 €

Incluido  neste orçamento: (Opçao 2)

 

- Dependendo das localizações e deslocaçoes, pode ser cobrado um suplemento.
Validade de esta proposta: 1 mês 

 

PROPOSTA
PERSONALIZADA DO SEU
CASAMENTO

TOTAL: 950 €



PREPARATIVOS DA NOIVA

PREPARATIVOS DO NOIVO

CERIMÓNIA DO CASAMENTO

SESSÃO COM OS NOIVOS (NO DIA DO CASAMENTO).

COCKTAIL (COPO D'ÁGUA).

BAILE 

OFERTA DE SESSÃO PRE OU POS CASAMENTO OU PROVA

DE VESTIDO A ESCOLHER - (OFERTA VÁLIDA ATÉ 30-11-21).

 

CAIXA DE MADEIRA PERSONALIZADA + 20 CÓPIAS 21X15

(PAPEL FOTOGRÁFICO)

PROPOSTA
PERSONALIZADA DO SEU
CASAMENTO

TOTAL : 1.100 €

Incluido  neste orçamento: (Opçao 3)

 

- Dependendo das localizações e deslocações, pode ser cobrado um suplemento.
Validade de esta proposta: 1 mês 

 



PREPARATIVOS DA NOIVA

PREPARATIVOS DO NOIVO

CERIMÓNIA DO CASAMENTO

SESSÃO COM OS NOIVOS (NO DIA DO CASAMENTO).

COCKTAIL (COPO D'ÁGUA).

BAILE 

OFERTA DE SESSÃO PRE OU POS CASAMENTO OU PROVA

DE VESTIDO A ESCOLHER - (OFERTA VÁLIDA ATÉ 30-11-21).

SEGUNDO FOTOGRAFO.

CAIXA DE MADEIRA PERSONALIZADA + 20 CÓPIAS 21X15

(PAPEL FOTOGRÁFICO)

PROPOSTA
PERSONALIZADA DO SEU
CASAMENTO

TOTAL : 1.450 €

Incluido  neste orçamento: (Opçao 4)

 

- Dependendo das localizações e deslocações, pode ser cobrado um suplemento.
Validade de esta proposta: 1 mês 

 



QUE VOS ENTREGO:

Sem marcas d'água cuidadosamente editadas.
- Alta resolução - Você pode imprimir em alta qualidade.

- Qualidade para Web - para que você possa compartilhá-los com
seus amigos. (Galeria online).

USB COM AS FOTOS DA REPORTAGEM EM ALTA
RESOLUÇÃO E QUALIDADE DA WEB.

- Apresentação em vídeo com uma seleção de fotografias
acompanhadas de música com um resumo do seu casamento.

SLIDESHOW.

CAIXA PERSONALIZADA + 20 CÓPIAS 21X15 IMPRESSAS
EM PAPEL FOTOGRÁFICO.



Complete a sua história

300€ 190€ 150€ 250€

Sessão PRE-casamento
o Pos-casamento

Sessão despedida de
solteiro

Sessão prova de vestido Albums a partir de:

Você tem a possibilidade de adicionar essas opções ao seu orçamento de casamento.

Quanto aos álbuns, existem muitas opções alternativas. Em uma reunião, posso mostrar-vos mais detalhes.

Se pretenderem também serviço de video poderei recomendar companheiros com os quais poderemos

formar uma exelente equipa! É muito importante trabalhar em armonia com profissionais de confiança.

TARIFAS 2021 - DEPENDENDO DAS LOCALIZACOES PODERÁ HAVER UM SUPLEMENTO NOS VALORES INDICADOS



WWW.ART2EYES.COM

 

RETRATO O VOSSO CASAMENTO COMO
UMA HISTÓRIA CHEIA DE MOMENTOS
INESQUECÍVEIS E EMOTIVOS QUE VÃO

PERMANECER PARA SEMPRE.

http://www.art2eyes.com/


Ao ver as fotos do seu casamento, você sentirá
novamente a emoção e os nervos dos
preparativos, as borboletas que você tinha no
estômago quando entrou no carro que os levou à
cerimônia.
Poderá reviver os abraços dos seus familiares e a
felicidade dos seus amigos, a elegância da sua
primeira dança no baile e o amor do seu
parceiro.

Serão fotografias que se sentirão com o coração.

Procuro oferecer aos meus clientes:

Uma fotografia de casamento que tenha um
estilo pessoal, elegante, atemporal e que cuide
dos detalhes, para que vocês possam aproveitar
esse dia sabendo que o fotógrafo de casamento
em que você depositou a sua confiança saberá
como capturar naturalmente os momentos mais
emocionais e importantes do seu casamento a e
vossa essência.

Art2eyes - Photography



 
Ficarei feliz em ouvir-vos e esclarecer-vos em qualquer dúvida, proposta e informação adicional

que necessitem. 
 

Durante todo o processo, estarei atenta para poder ajudar-vos com cada detalhe do vosso
casamento, poderei enviar-vos guias com pautas baseadas na minha experiencia,  e no mesmo dia

do casamento estarei ao vosso lado. 
 

Sómente realizo um casamento por dia.
 

Este é o meu contacto directo: tm (+351 - 933 379 880) , WhatsApp: (+34 - 610788508)
 ou email: (helena@art2eyes.com) .

 
 

Muito obrigada pelo vosso interesse no meu trabalho!


