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“O que de melhor temos, é a vontade sermos cada vez melhores!” 

 Giovanni Cristiano  



LINHA GIOVANNI CRISTIANO 

 

O grande diferencial dessa equipe é a arte fortemente conceituada, as imagens são marcadas por 

composições, formas, cores e efeitos produzidos pela harmonia entre luz e sombra. Liderada por Giovanni 

Cristiano, a equipe evidencia particularidades técnicas que produzem imagens artísticas de momentos tão 

emocionantes e únicos. 

SERVIÇOS: 

 Giovanni Cristiano mais dois assistentes; 

 Cobertura fotográfica de making-of da noiva e noivo, cerimônia, recepção e ensaio pós-casamento; 

 DVD com as fotos editadas e tratadas em alta resolução; 

LIVRO ARTE PÁGINAS PÁGINA EXTRA VALOR 

30X30 40 R$ 77,00 R$ 5600,00 

30X30 60 R$ 77,00 R$ 6400,00 

37X30 40 R$ 96,00 R$ 6600,00 

37X30 60 R$ 96,00 R$ 7950,00 

 

LINHA GIOVANNI CRISTIANO 

 

Pensando em um pacote mais econômico para os nossos clientes, mas com toda a QUALIDADE e 

CREDIBILIDADE Giovanni Cristiano, a equipe da linha Imagem Foto é liderada por Caroline Guimarães ou 

por Érica Signorelli, fotógrafas do nosso estúdio, e também conta com o trabalho de fotógrafos treinados e 

habilitados para desenvolver um belíssimo trabalho de fotojornalismo, capturando toda a beleza e emoção 

de seus melhores momentos. 

SERVIÇOS: 

 Dois fotógrafos da empresa Giovanni Cristiano Produções Fotográficas ME; 

 Cobertura fotográfica da cerimônia, recepção e ensaio pós-casamento; 

 Cobertura making-of da noiva, na prova de maquiagem ou no ensaio pós-casamento; 

 DVD com as fotos em alta resolução sem tratamento; 

 Tratadas apenas as fotos que vão para o álbum; 

LIVRO ARTE PÁGINAS PÁGINA EXTRA VALOR 

30X25 40 R$ 61,00 R$ 3000,00 

30X25 60 R$ 61,00 R$ 3600,00 

30X30 40 R$ 77,00 R$ 3800,00 

30X30 60 R$ 77,00 R$ 4500,00 

 

*Os valores podem ser divididos em até 6 vezes, nos cartões ou cheque. 

 

 

LINHA GIOVANNI CRISTIANO 

LINHA IMAGEM FOTO 



LINHA GIOVANNI CRISTIANO 

 

A nossa motivação para produzir filmes de casamento veio dos constantes comentários de nossos clientes 

sobre o assunto. Todos achavam os vídeos monótonos, chatos e que nunca mais ninguém iria assistir.  

E se a história do casamento virasse um filme emocionante, com roteiro e tudo mais? Como nosso objetivo é 

traduzir arte em fotografia, Giovanni Cristiano resolveu aceitar esse desafio. 

Cinema, câmeras, microfones, roteiros, planejamento, um longo processo de aprendizado e 

aperfeiçoamento...  depois de muito desempenho, a monotonia e a chatice de antes deram lugar a lindas 

histórias que cativam e emocionam para sempre. 

 Somente gravação com DSLR, em HD; 

 Áudio gravado separadamente; 

 Produção e adaptação de roteiro; 

Desta forma o filme de casamento passou a ser apresentado em três formatos: 

FORMATO DURAÇÃO VALOR 

Curta metragem 20 minutos R$ 2800,00 

Média metragem 40 minutos R$ 3500,00 

Longa metragem 90 minutos R$ 6700,00 

 

Como o trabalho de Cinefotografia lida com eventos em que não podemos intervir e roteirizar, como a 

cerimônia e a recepção, não cobramos por saídas para gravação em outros locais e por número de 

cinegrafistas e câmeras. Tudo já está incluído em nossos serviços para que você tenha uma verdadeira 

produção cinematográfica do seu filme. 

 

LINHA GIOVANNI CRISTIANO 

 

Réplicas em mini álbum R$ 600,00 

Vídeo da cerimônia sem cortes R$ 600,00 

Ensaios fotográficos R$ 700,00 

Tratamento para todas imagens (equipe Imagem Foto) R$ 1200,00 

Livro couchê com todas as fotos impressas  R$ 3100,00 

Livro arte 30x30 complementar 60 páginas R$ 3500,00  

Livro arte 37x30 complementar 60 páginas R$ 4200,00 

Coleção 30x30 volume 1 e 2 - 100 páginas total R$ 9080,00 

Coleção 37x30 volume 1 e 2 - 100 páginas total R$ 11550,00 

 

*Os valores podem ser divididos em até 6 vezes, nos cartões ou cheque. 

C I N E F O T O G R A F I A 

PRODUTOS COMPLEMENTARES 


