Aluguer de estúdio
Fotos

Características do espaço


Área total do espaço - 100 mt2



Estúdio de 40 mt2 com iluminação natural difusa proveniente
de duas grandes montras



Eliminação total da luz natural por painel de blackout com sistema elétrico



Acesso WIFI a internet através de fibra durante a utilização do espaço



Sala de espera e receção – 30 mt2 -



Sala de formação anexa – 25 mt2 – Aluguer independente ou conjunto



Espaço de makeup e dressing room



Instalação de som ambiente - permite ligar o seu tablet ou player mp3



Café e água mineral



Possibilidade de fornecimento de snacks, doces ou salgados
com custo adicional

Equipamento disponível

2 cabeças Elinchrom
BXRi 500w

2 cabeças Elinchrom
BXRi 250w

1 Porta Fundos de 3mt
fundos em tecido
branco, preto, verde
cromakey 3 x 7

1 Stripbox 180 x 40

1 Softbox octogonal
150cm com grelha

4 softbox 66 x 66

Girafa com contrapeso 120-220 cm

Beauty Dish 50cm
com colmeia e palas

Vários refletores

Snoot, 2 colmeias
e filtros de cores

Vários tripés de apoio Mesa de apoio para pc
e suporte
portatil ou outro fim

Tabela de aluguer
Aluguer normal
Dias úteis 9h00 13h00 – 14h00 18h00 (exceto feriados)






Aluguer
Aluguer
Aluguer
Aluguer

à hora (mínimo duas horas)-------------------------------------20€
meio dia – 4 horas –-------------------------------------------- 70€
dia – 8 horas –------------------------------------------------- 100€
dia – 12 horas --------------------------------------------------120€

Packs Pré-comprados
Dias úteis 9h00 13h00 – 14h00 18h00 (exceto feriados)








Pack
Pack
Pack
Pack
Pack
Pack

de
de
de
de
de
de

quatro sessões de 4 horas cada ------------------------------ 240€
duas sessões de 4 horas cada -------------------------------- 130€
quatro sessões de 8 horas cada ------------------------------ 340€
duas sessões de 8 horas cada -------------------------------- 180€
duas sessões de 12 horas --------------------------------------210€
quatro sessões de 12 horas cada ------------------------------390€

Outros serviços
Aluguer aos sábados no mesmo horário + 20%
Aluguer aos feriados e domingos no mesmo horário + 30%
Coffee break (para quatro pessoas)





Com bolachas sortidas -----------------------------------------------------------15€
Com miniaturas doces ----------------------------------------------------------- 20€
Com miniaturas salgadas -------------------------------------------------------- 23€
Com Mini croissants com queijo e fiambre ------------------------------------- 28€
Inclui café, leite, chá, sumo.

Sob orçamento



Modelos amadores e profissionais
Maquilhadora profissional

Observações


Outros serviços e horários sob orçamento



Todas as marcações estão condicionadas à disponibilidade do estúdio



Aluguer total do espaço - sala de formação + estúdio - 10% de desconto sobre
os valores de tabela



Reservas do espaço (sem pacotes pré-comprados) sujeitos à obrigatoriedade
de sinal de 20%



Todas as desistências ou alterações de datas têm de ser comunicadas por escrito
até cinco dias úteis da data de aluguer



A comunicação de desistência depois deste prazo implica a perda do sinal



A comunicação de desistência depois deste prazo nos pacotes pré-pagos implica
que seja considerado utilizado o espaço



O sinal não é devolvido mas transferido para o aluguer em nova data



Todos os danos no espaço e equipamento são da responsabilidade do utilizador

