Magis Produções - Fotografia e Vídeo
Av. Dr. Nilo Peçanha, 1521 - Sala do Fotógrafo
|
3328 3771 |
9 8417 2532 |
9 8405 6627
joaquim@magisproducoes.com.br | www.magisproducoes.com.br |

magisproducoes

FOTOS DE TURMA E DE ROSTO - COLÉGIO FARROUPILHA - 2019
Prezada família,
Vamos realizar as fotos de rosto e de turma neste início de março. Estamos oferecendo várias opções de
produtos. Você já perdeu alguma imagem digital que considera importante? É uma boa ideia ter essas fotos
impressas para a lembrança dos bons tempos de Farroupilha! Essas serão vistas na próxima geração!
A compra é por livre adesão.
SEGURO-FOTO: no caso de não ficar satisfeita com o resultado, devolveremos o valor pago mediante a
devolução das fotos entregues ao estudante.

Passo a passo para fazer o pedido via envelope:

Para evitar circulação de dinheiro, o valor exato deve ser enviado (pode ser cheque, inclusive prédatado para até 30 dias). Pelo fluxo e pela demanda, não teremos condições de
enviar troco.

LEMBRE-SE:
* Você pode encomendar fotos de anos
anteriores!
* Convertemos suas fitas VHS para DVD
*Contrate nossos serviços de fotografia e
vídeo para a sua festa!

▼ COLOCAR ESTA PARTE NO ENVELOPE ▼
Fotos de turma e de rosto – COLÉGIO FARROUPILHA 2019
TURMA:______________ RESPONSÁVEL:

ESTUDANTE:
FONES:

E-MAIL:

Opções: marque abaixo para que saibamos da sua compra!

Opções:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Foto da turma - 20x25 cm, com inscrição “Farroupilha 2019” .........................R$ 22,00 ( )
01 foto de rosto - 20x25 cm .............................................................................R$ 22,00 ( )
02 fotos de rosto 15x21 cm...............................................................................R$ 22,00 ( )
03 fotos de rosto 10x15 cm...............................................................................R$ 22,00 ( )
06 fotos 3x4 cm + ímã de geladeira + chaveiro com foto 3x4 cm ...................R$ 22,00 ( )
08 fotos 5x7 cm (ideal para colocar na carteira ou presentear alguém) ..........R$ 22,00 ( )
Calendário 2018 - 15X21 cm - 2 fotos (1 com ímã) .........................................R$ 22,00 ( )
DVD com a foto de rosto (arquivo digital) .......................................................R$ 22,00 ( )
Valor total:__________
3 opções R$ 50,00 ( ) 6 opções R$ 100,00 ( ) 8 opções R$ 120,00 (
)

PARA FACILITAR, FAVOR ENVIAR O VALOR EXATO DO PEDIDO, PODE SER CHEQUE. NÃO ENVIAREMOS TROCO.
LEMBRAR, POR GENTILEZA, DE FECHAR O ENVELOPE! Grato pela atenção.

