
INFORMACIÓ & TARIFES
Sessions Smash Cake



Hola! 

Sóc la Laura. Fotògrafa especialitzada en 
fotografia de maternitat & nounats. 

Crec fermament en l’amor i en la família. 
La meva fotografia pretén guardar aquest amor, aquesta 
emoció i naturalitat que es viu en una etapa que conté 

sempre molta intensitat. 

Em fascina la maternitat. Els canvis que fa el cos d’una 
dona per tal de portar una nova vida al món i la felicitat 

que envolta la il·lusió per augmentar la família. 

Espero poder transmetre aquesta naturalitat i aquesta 
passió no només en el resultat sinó també mentre esteu 

amb mi.

M’agrada que us sentiu a gust i còmodes al meu costat i 
que l’estona sigui el més divertida i natural possible. 



Què ràpid ha passat aquest últim any, oi? Fa dos dies el teu petit t’hi cabía a les mans 
i avui ja deu estar corrents per casa, o a punt de fer-ho. 

Per celebrar el primer o el segon aniversari, què millor que fer-ho amb una sessió ben 
divertida i colorida.

Aquestes sessions es realitzen normalment a l’estudi, on tenim tot a mà per poder fer 
decorats creatius, i disposem de la temperatura adequada per ells. Podran jugar amb 

el pastís i embrutar-se sense problemes. 

També es poden fer aquestes sessions a l’aire lliure si fa bon temps.

Sessions Smash Cake!



Tots els Paquets inclouen: 

· El temps de sessió a l’estudi ·
· Pastís ·

· El temps de selecció i edició professional de les imatges ·
· Entrega en alta qualitat i sense marca d’aigua ·

· Galeria online privada per fer la selecció de les vostres fotografies ·

Paquet Mini

· Retoc i edició de 10 fotografies ·
· Entrega en CD ·

· 160 € ·

Paquet Bàsic

· Retoc i edició de 20 fotografies ·
· Entrega en CD + 5 impressions ·

· 230 € ·
 

Paquet Plus

· Retoc i edició de tota la galeria ·
· Entrega en USB + 10 impressions ·

· 300 € ·

· Fotografia digital extra:           11 € · 
· Àlbum:                                     150 € ·
· Quadres a partir de                   30 € ·
· Impressions 13x18:             2,5 €/ut ·

PREUS



Paquet Mini
cd

Paquet Bàsic
cd + 5 impressions

Paquet Plus 
USB + 10 impressions

Si el que vols és fer un regal a algú que creus que està passant per un moment que cal im-
mortalitzar tens l’opció de donar un val regal.

· ÀLBUMS ·

· ENTREGUES ·

· RESERVES & PAGAMENTS ·

616 957 446 ·  info@laurarino.com ·  www.laurarino.com

Les sessions tenen el mateix funcionament per totes els paquets. La diferència és a 
l’entrega final. 

Per confirmar la reserva de la sessió ho farem a través d’una paga i senyal de 50€. 
Quan estigui la reserva confirmada resoldrem els dubtes que pugueu tenir. 

Un cop haguem realitzat la sessió us enviaré un accés a una galeria privada per 
poder veure les imatges i així vosaltres, des de casa i amb tranquil·litat, fer la 

selecció de les imatges que voldreu que editi i entregui. 
El mateix dia de la sessió us demanaré que aboneu l’import de la primera col·lecció 

(descomptant els 50€ de la reserva).
Un cop hagueu fet la selecció de les imatges que voldreu comprar i hagueu decidit 

el paquet definitiu jo començaré a editar i treballar en l’entrega final. 
En el moment de l’entrega, s’abonarà el total definitiu, si hi ha diferència.




