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PACK BÀSIC
SESSIÓ PER A NENS

95€

Entrega de 10 fotos digitals 
retocades 
+ totes les fotos de la sessió

1 Postal de Nadal digital 
personalitzada

 De 1 a 3 nens

* 15€ per cada nen addicional

EXTRES



PACK BÀSIC 
PLUS

SESSIÓ PER A FAMILIES

120€

Entrega de 20 fotos digitals 
retocades
+ totes les fotos de la sessió

1 Postal de Nadal digital 
personalitzada

2 persones adultes 
+ de 1 a 3 nens

* 15€ per persona addicional

EXTRES



PACK 
MEDIUM

SESSIÓ PER A NENS I REGALS

130€

Entrega de 15 fotos digitals
retocades
+ totes les fotos de la sessió

1 Postal de Nadal digital 
personalitzada

5 Còpies impreses 15X20cm

 De 1 a 3 nens

* 15€ per cada persona addicional
* 2€ per fotografia impresa addicional
* 12€ per suport decoratiu addicional

EXTRES



PACK 
PREMIUM
SESSIÓ PER A FAMILIES I REGALS

160€

Entrega de 20 fotos digitals
retocades
+ totes les fotos de la sessió

1 Postal de Nadal digital
personalitzada

5 Còpies impreses 15x20cm 
+ 3 suports decoratius amb aca-
bat fusta 15x20cm 

2 persones adultes
+ de 1 a 3 nens

* 15€ per cada persona addicional
* 2€ per fotografia impresa addicional
* 12€ per suport decoratiu addicional

EXTRES



CONDICIONS
SESSIÓ
Els dies de sessió disponibles són:
 Divendres 6 i  dissabte 7 de Novembre
 Divendres 13 i dissabte 14 de Novembre
         * Possibles noves dates segons demanda
· Màxim 5 persones per sessió (inclou les persones addicionals).
· No inclou maquillatge ni estilisme.
· El vostre vestuari serà clau per crear una ambientació més nadalenca.
· Es prega puntualitat. En cas contrari es descomptarà temps a la sessió. 
· S’enviaràn les fotos de la sessió per correu. I s’hauràn d’escollir en un termini 
màxim de 2 dies.
· Els arxius finals es lliuraran en un termini màxim de 7 dies des del moment en 
què rebem la selecció final.
· En cas de tenir algun pack d’impressió l’entrega es farà com a màxim la 
primera setmana de Desembre.

RESERVA
Et pots posar en contacte amb nosaltres a través del mail: nadal@flutter.es
o per telèfon (whatsapp) al 600 349 784
Per formalitzar la reserva és necessari aportar una paga i senyal de 25€, 
posant com a concepte el nom + el pack escollit.
Es pot realitzar per transferència bancària al número de compte:
ES93 2100 0342 5402 0028 3381
També per Bizum al número 626 528 852

PAGAMENT
El pagament de l’import restant es farà en efectiu en el mateix moment de 
finalització de la sessió. Es pot pagar:

· Transferència bancària al Nº de compte: ES93 2100 0342 5402 0028 3381 
· En efectiu. NO ACCEPTEM TARGETA.
· Bizum al número 626 528 852
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