
	
	 	

ð	
PARABÉNS	PELO	BEBÊ	QUE	ESTÁ	A	CAMINHO!	

A sessão de gestante é uma oportunidade para capturar sua gravidez antes de 
seu bebê chegar: capturar a beleza da barrigona, emoção dos pais e todos os 
pequenos detalhes da preparação para a chegada de um novo bebê. Se for seu 
primeiro bebê ou se você tiver outros filhos, nesta sessão vamos capturar as 
relações entre os membros da família atuais e a chegada de um novo membro. 



	 	

Cada momento,  de sde a hora 
que você de scobre que es tá 
esperando um bebê a té e le  nascer ,  
seus pr imeiros pas sos ,  as  pr imeiras 
palavras até quando cre sce e  vai 
para a faculdade é unico e 
especial. Você vai  sorri r ,  
br incar, dar gargalhadas e e 
amar mai s do que você pode 
imaginar…mas a coisa mai s  
importante  é guardar cada um 
des se s  momentos , como um tesouro, 
em forma de fo tograf ias!    
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Gostaria de parabenizá-los pelo bebê e de lhes apresentar um pouco da nossa empresa: 
 
A HX Fotografias surgiu no ano de 2008, nos EUA, da união do fotógrafo Homero Xavier e da administradora e esposa Josiane Xavier. Ele formado em 
“Fundamentos da Fotografia Digital” pela New York Institute of Photography e em “Arte em Estúdio” pela New England School of Photography e 
certificado em vários workshops com grandes nomes da fotografia, como Evandro Rocha e Altair Hoppe. Ela bacharel em Administração com ênfase em 
empreendedorismo e gestão estratégica pela PUC Minas e também com certificações em diagramação de álbum pela Escola de imagem, e em cursos de 
fotografia, edição de imagens e organização de eventos.  
 
A HX é uma empresa do ramo fotográfico digital, com valores éticos cristãos, que oferece atendimento personalizado a seus clientes, buscando sempre 
tudo de novo no mercado e que está em processo de constante atualização de conhecimentos técnicos visando satisfazer as necessidades dos clientes 
com qualidade, compromisso e originalidade.  
 
Com estilo fotojornalístico e tradicional, trabalhamos com fotografia profissional para eventos, festas infantis, casamentos, batizados, books, 15 anos. A 
HX conta com: 
* Site: www.homeroxavier.com.br, onde os clientes podem acessar para conhecer melhor nossa empresa e visualizar nosso portfólio.  
* Blog: www.homeroxavier.com.br/blog, onde são postadas fotos dos eventos, notícias sobre fotografia, dicas de fotografia e organização de festas. 
* Studio próprio: Inaugurado em Belo Horizonte no dia 04 de Abril de 2012, nosso estúdio conta com modernos equipamentos de iluminação, fundos 
finitos de várias cores, sala de acessórios, camarim de produção e escritório para atendimento.  
 
	



	

- Equipamentos de última geração, High Definition; 
- Trabalhamos somente com datas exclusivas; 
- Atendimento personalizado e pacotes customizados de acordo com 
as necessidades do cliente; 
- Consultoria Pré-Sessão Gratuita: Dicas e consultoria sobre detalhes 
da sessão, dicas de poses, e do que “não fazer” no dia. Te 
enviaremos, assim que assinar o contrato com o pacote escolhido, 
um PDF com dicas para a sessão. 
- Pedidos Ilimitados de Poses. 
- Edição das imagens realizadas pelo próprio fotógrafo, o que permite 
que a essência da fotografia e do olhar do artista continuem 
presentes na imagem após a edição.   
- Diagramação do álbum realizada pela Josiane Xavier, priorizando 
os gostos dos clientes e  personalizando cada álbum, que deve ser 
único!  
	
	

					Agora	temos	figurinos	
exclusivos	para	gestantes!	*	
	
*A	gestante	pode	usar	3	figurinos	em	sua	sessão	de	fotos,	
sendo	2	de	nosso	acervo	e	um	dela	ou	1	de	nosso	acervo	e	2	
dela.		
*	O	catalógo	de	nossos	figurinos	será	enviado	no	PDF	de	dicas	
que	enviamos	na	assinatura	do	contrato.		



 
 

 
 

 
 

          
 
 

 
Book da Gestante em studio: Momento de eternizar uma fase especial de suas vidas, através de um registro 
fotográfico profissional, elegante e inesquecível. Pode ser feito tanto em studio quanto fora do studio (em 
qualquer local da região metropolitana de BH), temos pacotes específicos para cada escolha. Sugerimos que 
seja feito entre a 30º e a 34º semana de gestação. 
 
	

 
Book da Gestante externo: Para o book fora do studio, sugerimos que o casal escolha algum 
local que tenha a ver com as características deles ou que conte algo da vida deles. Podemos 
conversar sobre algumas opções de locais que sugerimos também!  
	

 

Newborn Lifestyle (Quartinho do bebê): Nosso estilo de fotografia newborn é o lifestyle, ou seja, 
estilo de vida. Fotografo a rotina e o estilo de cada familia, usamos o quartinho do bebê e outros cômodos da casa, usamos as 
roupas, os brinquedos e os acessórios para retratarmos a família como ela é! O tempo ideal para fazer as fotos de lifestyle é 
com 10 dias após a chegada do seu bebê quando o bebê ainda é novo para o mundo. A sessão dura cerca de 2 a 3 horas. Esta 
é a sessão perfeita para obter imagens do seu bebê no quartinho dele(a) junto com imagens de outros membros da família em 
seu ambiente familiar natural. 
	



	

 

 
Pacote Diamante           de R$1.750,00 por R$1.550,00 
- Book externo de gestante (em qualquer local na região metropolitana de BH, sessão de 2 horas, 3 figurinos), incluindo 

todas as fotos tiradas em DVD, em alta resolução editadas  
- book newborn lifestyle (quarto do bebê) com duração de 2 horas 
- Quadro 60x40 com moldura M1 
-   Àlbum Fotolivro A4 capa dura, 20 páginas, até 60 fotos 
 
Pacote Ouro               de R$1.330,00 por R$1.190,00 
- Book externo de gestante (em qualquer local na região metropolitana de BH, sessão de 2 horas, 3 figurinos), incluindo 

todas as fotos tiradas em DVD, em alta resolução editadas  
- book newborn lifestyle (quarto do bebê)com duração de 2 horas 
- Album luva com 40 fotos 15x21  

Pacote Prata               de R$1.170,00 por R$1.070,00 
- Book externo de gestante (em qualquer local na região metropolitana de BH, sessão de 2 horas, 3 figurinos), incluindo 

todas as fotos tiradas em DVD, em alta resolução editadas  
- book newborn lifestyle(quarto do bebê com duração de 2 horas 
- 10 fotos 15x21 reveladas e uma moldura 

 
A La Carte 

- Book externo (em qualquer local na região metropolitana de BH, sessão de 2 horas, 3 figurinos), incluindo todas as fotos 
tiradas em DVD, em alta resolução editadas=R$500,00. (com album luva 40 fotos 15x21=R$686,00) 

- Book em studio, sessão de 2 horas, 3 figurinos, incluindo todas as fotos tiradas em DVD, em alta resolução 
editadas=R$450,00 (com album luva 40 fotos 15x21=R$636,00). 

- Book em studio e externo (em qualquer local na região metropolitana de BH, cada sessão de 1 hora, 3 figurinos), 
incluindo todas as fotos tiradas em DVD, em alta resolução editadas=R$600,00. (com album luva 40 fotos 
15x21=R$786,00) 

- book newborn lifestyle (quarto do bebê com duração de 2 horas)=R$600,00 
 



	

 

 
 
Revelação de fotos 
10x15=R$1,50 
15x21=R$2,20 
20x25=R$3,00 
20x30=R$3,50 
 
Quadros 
60x40 Moldura M1=R$250,00 
90x40 Moldura M1=R$300,00 
 
Álbuns 
Fotolivro A4 capa dura, 20 páginas, até 60 fotos=R$400,00 
Art book, capa dura, 30 páginas, ate 60 fotos=R$550,00 
Álbum maletinha 15x21 com 40 fotos=R$250,00 
Álbum Luva 15x21 com 40 fotos=R$230,00	
	
 
 
Forma de pagamento: 50% no dia da sessão e 50% restante no ato da entrega do dvd ou 3x sem juros no cartão de credito 
com acréscimo de 10% (taxa do cartão). 
 
Qualquer dúvida é só entrar em contato. Estaremos à sua disposição.  
 

Josi e Homero Xavier 
	


