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Apresentação da Marca Foi Assim

A Foi Assim é uma marca registada que oferece como serviços, sessões fotográficas personalizadas a particulares e empresas. O que a distingue da concorrência é a deslocação aos locais acordados com o cliente, no intuito de
capturar momentos importantes e espontâneos, não encenados. A ideia chave é oferecer um produto que se distinga pela sua criatividade, qualidade,
espontaneidade e fidelidade ao pretendido pelo cliente. O objectivo é criar
memórias únicas de momentos e/ou espaços, que possam ser partilhadas ou sirvam para efeitos de divulgação.
A maioria das pessoas não tem fotografias profissionais de momentos importantes das suas vidas. As fotografias
existentes possuem fraca qualidade e são armazenadas sem catalogação ou pós produção para a sua melhoria
e/ou impressão. A Foi Assim tem como objectivo prestar um serviço profissional que preencha estas lacunas.
A Foi Assim não visa ser uma empresa com uma oferta de serviços estática, mas sim adaptar-se aos desejos dos
clientes. Flexibilidade, comunicação, identidade, criatividade, qualidade e profissionalismo são conceitos chave.
A Foi Assim não pretende ser uma empresa com uma cultura formal e rígida mas sim descontraída e bemdisposta sem perder de vista o que os clientes pretendem e a qualidade do serviço final.
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Apresentação
Apresentação aos associados da SINAPSA

Cada vez mais as famílias estão a voltar ao fotógrafo para preservar momentos únicos e especiais das suas vidas.
A fotografia democratizou-se e deixou de ser um privilégio de uma classe abastada estando hoje ao alcance de
todos. No entanto, é importante percebermos que a simples existência de uma máquina fotográfica em casa
não faz milagres por si só e, que precisamos de ajuda especializada se queremos ter uma imagem nossa e dos
nossos realmente digna de ser recordada mais tarde.
A Foi Assim transforma momentos naturais em memórias inesquecíveis. As suas emoções, instantes especiais e
eventos ficam espontaneamente registados em fotografias com qualidade e criatividade. Já lhe aconteceu muitas
vezes olhar para a quantidade enorme de fotografias digitais que tem e pensar que não há nenhuma fotografia
de que goste e que represente aquele momento tão especial? A Foi Assim tem a solução!
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A Foi Assim destaca-se por ir ter com as pessoas que querem ser fotografadas e escolher locais para as suas sessões fotográficas que sejam da preferência ou especiais para quem deseja fotografias profissionais, espontâneas e
criativas.
Oferecemos a oportunidade de todos os associados do SINAPSA usufruírem dos nossos serviços com um desconto de 10% em qualquer um deles. Temos várias sessões fotográficas temáticas destinadas a Família & Amigos
como por exemplo:

Descritivo

Valor de Tabela

Foi Assim uma História a Dois (sessão fotográfica para o casal)
Foi Assim uma História de Família (sessão fotográfica para toda a família)
Foi Assim uma História de Irmãos (sessão fotográfica para irmãos de qualquer
idade)
Foi Assim uma História de Amigos (sessão fotográfica para amigos)
Foi Assim a Festa de Aniversário (sessão fotográfica para celebrações de qualquer espécie)
Foi Assim a Minha Gravidez (sessão fotográfica para gestantes sozinhas ou casal)
Foi Assim Chegou a Cegonha (sessão fotográfica para recém-nascidos)
Foi Assim o meu Visual de Festa (sessão fotográfica para registar um look de
festa)
Foi Assim no Meu Boudoir (sessão fotográfica exclusiva para senhoras com glamour e sensualidade)
Foi Assim a Minha Despedida de Solteira/o (ambos os sexos)

250,00 €
200,00€ (1)

Protocolo com o SINAPSA
10% de Desconto
10% de Desconto

200,00 € (2)

10% de Desconto

200,00€ (3)

10% de Desconto

250,00€ (4)

10% de Desconto

200,00€ (5)
200,00€ (6)

10% Desconto
10% Desconto

200,00€ (7)

10% Desconto

300,00 € (8)

10% Desconto

250,00€ (9)
Mediante orçamento
Mediante orçamento

10% Desconto

Foi Assim o Meu Casamento
Foi Assim o meu Baptizado
Pode ainda personalizar uma ideia que tenha para uma ocasião especial falando
com a nossa fotógrafa;
Sessão personalizada (sugira a sua ideia)
Oferecer como prenda um elegante voucher no valor de uma sessão fotográfica
à sua escolha.
Voucher de uma sessão fotográfica à escolha

10% Desconto
10% Desconto

Mediante orçamento

10% Desconto

Preço da sessão
fotográfica desta tabela

10% Desconto

Para clientes habituais, abrangidos pelo protocolo com o SINAPSA,
que utilizem os serviços da Foi Assim mais do que uma vez num períhttp://www.foiassim.com.pt
odo de seis meses, oferecemos ainda 15% de desconto na segunda
http://www.facebook.com/FoiAssim
sessão marcada e 20% de desconto na terceira sessão marcada.
sofiaquintas@foiassim.com.pt
Os valores de tabela da Foi Assim serão ainda acrescidos de custos de
tlm: 96 2815012
deslocação, alimentação e alojamento (caso seja necessário) se os
associados pretenderem o serviço fora da área da grande Lisboa. A estes custos não se aplicam os descontos.
O desconto feito aos associados do SINAPSA não é acumulável com as promoções regulares divulgadas no site e
no facebook.
A marcação das sessões fotográficas deveram ser efectuadas através de telefone ou correio electrónico com a
indicação do número de associado ou informação da qualidade de trabalhador do SINAPSA, e qual a sua relação com o associado (cônjuges, descendentes e ascendentes) caso nao seja o próprio.
O pagamento das mesmas é efectuado 48 horas antes da data e hora marcada para a sessão fotográfica, através
de transferência bancária.
As Suas Histórias em Imagens Únicas
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