Sessions de Nadal 2017 - Laia Ylla Foto

Benvingut/da a les sessions de Nadal de Laia Ylla Foto
Un any més, s’apropa el Nadal i m’encantaria que m’acompanyessis a passar
una estona davant la càmera, per endur-te un bonic record de Nadal.
Així que, fidel a la meva filosofia, et proposo una sessió natural, en exterior
a Sant Cugat, amb decoració però sense sobrerecarregar, per tenir un
elegant reportatge de fotos amb tres opcions a triar.
*La decoració de la foto només és una part. Inclourà, l’estrella lluminosa, catifa gran per poder
seure-hi, banc de color blanc amb tela de pèl per seure-hi.

Packs de sessions:
Tens tres packs disponibles per triar:
Sessió S:
-20 min
-15 fotos (editades, entregades per Wetransfer)
Preu: 85€
Sessió M:
-30 min
-20 fotos (editades, entregades per Wetransfer)
-2 postals digitals (en JPG), que podràs portar a imprimir directament
Preu: 95€
Sessió L:
-30 min
-25 fotos (editades, entregades per Wetransfer)
-2 postals digitals (en JPG) que podràs portar a imprimir directament
- Àlbum 13x13cm amb totes les imatges (l’acabat és en paper craft, no
paper fotogràfic)
Preu: 120€

Com reservar
Aquest any, per facilitar-ho, podràs reservar la teva sessió a través
d’aquest link:
http://www.supersaas.es/schedule/Laia_Ylla_Foto/Nadal17
pots escollir el dia i l’hora que més t’encaixi.
De moment hi ha 4 dates obertes a l’octubre: dissabte 7 i el dissabte 28
(tot el dia).
Novembre: dissabte 12 i diumenge 18 A mida que s’omplin n’obriré més.
Si t’interessa entre setmana, no hi ha problema, escriu-me llavors,
directament.
Hauràs també de reservar quina sessió vols, recorda que n’hi ha tres
diferents S, M, L.
Per tal que la reserva quedi correctament feta, caldrà que faci’s un ingrés
de 25€ al número de compte ES93 2100 0553 4602 0044 8211, i després
m’envies un email per a assegurar-nos que tot queda ben reservat (jo
t’enviaré confirmació definitiva en quant tingui l’ingrés).
Entrega de les fotos:
En tots els casos el funcionament és el mateix.
Es pujaran totes les fotos editades a una galeria online de Pixiesest, amb
contrasenya privada per cada client.
Allà podràs seleccionar les que vols (t’explicaré com).
Si són més de les que inclou el teu pack escollit, hauràs de fer un ingrés de
5€ per cada foto extra al compte de la Caixa:
ES93 2100 0553 4602 0044 8211. Pots triar totes les que vulguis. Un cop
fet l’ingrés, t’enviaré les fotos.

I si vull àlbum?
Aquest any el pack “L”, inclou un àlbum 13x13cm en acabat cartolina, de 25
pàgines, amb una selecció de la sessió de Nadal.
Quan t’enviï les fotos et demanaré quines vols que hi surtin i apareixeran
en ordre correlatiu.
Si vols més àlbums extres, els 13x13cm són 15€ i els 25x25cm són a 28€.
Podras passar-lo a buscar en horari concertat, o si ho prefereixes te’l puc
enviar per Correus per 5€.
El dia de la sessió:
Es demana molta puntualitat.
Abans i després de la teva sessió, n’hi ha una altre reservada. Si et
retrasses, haurem de restar aquest temps de la teva sessió per a no
afectar les següents famílies. Si som puntuals, assegurem un resultat
perfecte!
El bosc és de molt fàcil accés però si arribes 10 min abans, i esperes el
teu torn, serà molt millor.
Com he d’anar vestit/da?:
Només cal que vagis còmode i que vinguis, guapa/o i t’agradis. Que us
permeti llibertat de moviments per seure a terra, o jugar amb les
criatures i fer la sessió el més natural possible.
Texans, faldilla, vestit, tot va bé. Només tingues en compte que estem a
l’aire lliure i el terreny tot i que accessible és de terra.
Recomano que no anem molt frescos encara que faci molt bon dia. Penseu
que serà la sessió és de “Nadal”, així que ja va bé que es vegi una mica
“hivernal”.
I si plou?
Contra la pluja no podem fer-hi res. Aniré seguint la previssió
meteorològica i si vingués pluja o tot estigués molt mullat, us proposaria un
canvi de data.

Més dubtes?
Pots escriure’m a hola@laiayllafoto.com
I si et ve de gust…pots compartir aquesta informació amb els teus amics.
Si puges fotos de la sessió, em farà feliç que m’etiquetis @laiayllafoto

