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Quem é Bárbara Suyan?

Esse bonitão ao meu lado é o Charles, minha fonte diária de sorrisos.
Diferente do Marley ele é um anjinho.
A primeira coisa que vocês precisam saber sobre mim é que sou uma pessoa extremamente
apaixonada pelo cinema. O que mais me emociona é a história do filme. Amo histórias, roteiros
emocionantes, acompanhar os personagens em sua trajetórias. Não é à toa que me formei em
Cinema. Eu realmente respiro e me inspiro na 7ª arte. Mas foi pela 8ª arte que meu coração foi
fisgado: a fotografia. Quando me tornei uma fotógrafa de casamentos descobri que posso unir
as duas paixões: contar belíssimas histórias de amor através das imagens. E ser a responsável por
contar a história de amor entre duas pessoas é uma honra!
Como você pode ver não sou oriental... O “Suyan” é meu nome mesmo! Já teve gente que achou que
eu era Chinesa ou Japonesa por causa do nome. Meu avô (outro apaixonado por cinema) se
inspirou na Suyin do filme “Suplício de uma saudade” e eu ganhei um nome “diferentão”.

Minha mãe é apaixonada pela
fotografia. Meu pai, pelo cinema.
Aprendi com os dois que nossa
memória mais fiel é registrada
em imagens. Por isso me sinto
honrada por ser a responsável
por eternizar o momento mais
importante na vida de um casal:

o casamento.

“A fotografia, antes de tudo, é um
testemunho, uma arte.

Mais fiel que a própria memória e a história.

O que fica registrado nas lentes começa antes, no
talento do olhar de quem a tem nas mãos.

Esta arte nos possibilita
voltar no tempo,

dar significados,

alimentar a alma, a memória

e contar parte de nossa história.

Cabe a nós, participes ou espectadores,
o imenso desafio de lê-las”
Texto: Sérgio Augusto

Depoimentos
Paola Assis
Ótima profissional, muito criativa, flexível, entende muito
bem a dinâmica do evento. Portfólio lindo, muito gentil,
forma de pagamento flexível. Recomendo a Bárbara Suyan,
pois nos momentos importantes de nossas vidas devemos
sempre contar com pessoas boas.

Thaísa Rose
A fotógrafa Bárbara tem preço acessível e um serviço de muita
qualidade. Fomos extremamente bem atendidos, desde o começo. O que
parecia ser gentileza inicial (aquelas só para fechar contrato) ficou
como a marca registrada desta equipe. Tudo o que podia ser feito para
melhorar nossos dias, em todas as sessões fotográficas realizadas, foi
feito com muita calma e muita clareza. Estamos maravilhados e felizes
por termos escolhido a Bárbara e toda sua equipe para registrar o dia
mais importante de nossas vidas! Os melhores registros pela melhor
equipe!

Silvia Araújo
Sem comentários pelo atendimento e pelas fotos perfeitas. Estou
indicando pra todo mundo que conheço. Trabalho com
cerimonial e nunca conheci fotógrafos tão maravilhosos
como esses! Mais que indicado!
#meucasamentofoitop#

Condições especiais!

casamentos de domingo a quinta com
valores diferenciados. Consulte condições

Você vai se casar ao ar livre, durante o dia?
tenho uma proposta especial para você!

*Descontos não cumulativos com outras promoções
** Os descontos são aplicáveis apenas aos valores de serviço. Os valores de produtos como álbuns e canvas
permanecem inalterados.

Fotografia
Cristal

ouro

diamante

1 ensaio à escolha dos noivos,

ensaio pré casamento

ensaio pré casamento

podendo ser:

making of da noiva

making of da noiva

- ensaio Pré Casamento,

making of do noivo

making of do noivo

- Ensaio Pós Casamento

cobertura da cerimônia

cobertura da cerimônia

cobertura da cerimônia e recepção

cobertura da recepção

cobertura da recepção

2 fotógrafos

2 fotógrafos

3 fotógrafos

Entrega de todas as fotos em 2

ensaio pós casamento

ensaio pós casamento

dvds

1 álbum 60x30 cm, 40 págs, modelo

quadro canvas 90x60 cm

elegance

1 álbum 80x30 cm, 60 págs, modelo

Entrega de todas as fotos em

evolution

pendrive

kit pais: 2 álbuns réplicas
miniatura 50x20 cm
Entrega de todas as fotos em 3
pendrives

12x de R$199,00

12x de R$329,00

12x de R$829,00

à vista R$1999,00

à vista R$3599,00

à vista R$8.999,00

* O parcelamento até a data do casamento poderá ser feito em depósito bancário ou no cartão de crédito
** O parcelamento que ultrapassar data do casamento poderá ser feito no cartão de crédito, em até 12x
*** Os valores acima são para casamentos realizados em BH e região. Consulte valor de deslocamento para sua cidade
**** Orçamento válido para contratos fechados até 30 de novembro de 2018

filmagem
Cristal

ouro

diamante

filmagem da cerimônia e recepção

making of da noiva

Vídeo de Save The Date + Drone

1 cinegrafista

making of do noivo

making of da noiva

vídeos entregues: melhores

filmagem da cerimônia e recepção

making of do noivo

momentos e instamovie

2 cinegrafistas

filmagem da cerimônia e recepção

Entrega de todos vídeos em 2 dvds

vídeos entregues: melhores

3 cinegrafistas

ou blurays

momentos, instamovie, cerimônia

Same day edit

completa e bônus recepção

vídeos entregues: melhores

Entrega de todos os vídeos em

momentos, instamovie, cerimônia

pendrive + BluRay (backup)

completa, bônus recepção, save
the date e same day edit
Entrega de todos vídeos em 3
pendrives + 2 blurays (Backup)

12x de R$199,00

12x de R$279,00

12x de R$829,00

à vista R$1999,00

à vista R$2999,00

à vista R$8.999,00

* O parcelamento até a data do casamento poderá ser feito em depósito bancário ou no cartão de crédito
** O parcelamento que ultrapassar data do casamento poderá ser feito no cartão de crédito, em até 12x
*** Os valores acima são para casamentos realizados em BH e região. Consulte valor de deslocamento para sua cidade
**** Orçamento válido para contratos fechados até 30 de novembro de 2018

Fotografia e filmagem
Cristal

ouro

diamante

2 serviços à escolha dos noivos,

ensaio pré casamento

ensaio pré casamento

podendo ser:

making of da noiva

Vídeo de Save The Date + Drone

- ensaio Pré Casamento,

making of do noivo

making of da noiva

cobertura da cerimônia e recepção

making of do noivo

Ensaio Pós Casamento

2 fotógrafos e 2 cinegrafistas

cobertura da cerimônia e recepção

cobertura da cerimônia e recepção

ensaio pós casamento

3 fotógrafos e 3 cinegrafistas

2 fotógrafos e 1 cinegrafista

vídeos entregues: melhores

Same day edit

vídeos entregues: melhores

momentos, instamovie, cerimônia

ensaio pós casamento

momentos e instamovie

completa e bônus recepção

vídeos entregues: melhores

Entrega de todas as fotos e vídeos

1 álbum 60x30 cm, 40 págs, modelo

momentos, instamovie, cerimônia

em pendrive

elegance

completa, bônus recepção, save the

Entrega de todas as fotos e vídeos

date e dame day edit

em pendrive

quadro canvas 90x60 cm

- Making Of da noiva

-

1 álbum 80x30 cm, 60 págs, modelo
evolution
kit pais: 2 álbuns réplicas miniatura
50x20 cm
Entrega de todas as fotos e vídeos
em 3 pendrives

12x de R$330,00

12x de R$477,00

12x de R$1.400,00

à vista R$3599,00

à vista R$5199,00

à vista R$14.999,00

* O parcelamento até a data do casamento poderá ser feito em depósito bancário ou no cartão de crédito
** O parcelamento que ultrapassar data do casamento poderá ser feito no cartão de crédito, em até 12x
*** Os valores acima são para casamentos realizados em BH e região. Consulte valor de deslocamento para sua cidade
**** Orçamento válido para contratos fechados até 30 de novembro de 2018

álbuns
Com a era digital, utilizamos computadores, HDs, Pendrives, dvds s e toda gama de dispositivos para armazenar
nossas imagens. No entanto, não podemos nos esquecer que nossas memórias podem ser palpáveis através dos
álbuns. Ao folhear as páginas de um álbum, podemos resgatar as memórias de cada fotografia, cada sorriso,
cada sentimento, cada abraço. E para que sua memória seja preservada com carinho e durabilidade,
selecionamos os melhores materiais para produzir seus álbuns.

Álbum elegance

Álbum evolution

Moderno, com capa fotográfica, totalmente
personalizável.

Cores vivas e acabamentos nobres são os diferenciais
dessa linha

Álbum Premium

Álbum Wood

Capa revestida em tecido artesanal de algodão, couro,
linho, dentre outras opções.

Álbum com várias opções de revestimento (linho,
camurça, madeira, couro, couro ecológico, acrílico,
etc). Estojo feito totalmente em madeira de lei.

Também é possível fazer outras combinações de estojos e álbuns.
Em nossa reunião mostraremos as possibilidades de combinações

quadro canvas

Traga a beleza de seu casamento para sua casa. O quadro Canvas possui todo o requinte de uma
peça de arte para eternizar suas memórias mais belas e decorar sua casa. Além disso, você pode
decorar sua recepção colocando o canvas em um charmoso cavalete.

Agende uma visita
atendemos com horário marcado

www.barbarasuyanfotografia.com

(31) 98732 0010
contato@barbarasuyanfotografia.com
@barbarasuyanfotografia
www.fb.com/barbarasuyanfotografia

