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10 IDEIAS PARA USAR OS NOSSOS VOUCHERS (VALES)
Use os nossos vales (Vouchers) para ajudar, um amigo seu ou familiar, a conseguir fazer algo diferente e a ter uma
experiencia especial.
Pode sempre juntar-se com outros amigos e/ou familiares para oferecer parte ou o total de uma sessão e/ou artigos.

Ideias para utilizar os Vouchers da Conceito Fotografia
1. A sua sobrinha tem tudo e não sabe o que lhe oferecer?
Ofereça-lhe um vale de 25, 50, 75€ e ela, junto consigo, vêm divertir-se numa sessão fotográfica. Ficam com
uma recordação de um momento especial dela e vosso também, pois pode fazer algumas imagens especiais,
com ela.
2. Nasceu o bebé da sua amiga/familiar. O que dar e que outros não tenham já dado?
Um voucher para uma sessão de recém nascido. Os Pais vão ficar com uma recordação que, mais tarde,
certamente ir-lhe-ão agradecer porque são momentos que passam rápido e só assim ficam guardados.
3. A sua amiga vai-se casar, vai ser nossa cliente e no emprego querem oferecer algo diferente mas não
sabem o quê?
Cada colega pode adquirir 1 ou 2 vouchers e oferece uma ajuda para pagar a reportagem fotográfica. Ela vai
agradecer e gostar certamente, pois já pode encomendar aquele álbum que estava difícil de optar.
4. O seu pequeno vai fazer 1 anito. Que tal guardar esse momento especial com uma sessão?
Pode ir adquirindo vouchers durante o ano e quando chegar a altura, tem o valor total para poder fazer a
sessão e comodamente, sem ter de despender o valor todo de uma vez.
5. O batismo do seu filho aproxima-se. Gostou do nosso trabalho.
Vá adquirindo vouchers e quando chegar a altura, já tem o valor para investir nesse dia tão especial sem
andar a correr para encontrar fotógrafo.
6. A sua filha acabou o 12ºano. É finalista. No próximo ano vai para longe, para a universidade.
Fique com uma recordação deste último ano em que a via todos os dias. Ofereça-lhe uma sessão????
7. A sua filha acabou o ano escolar com boas notas. E aquela sessão que sempre vos pediu?
Agora seria uma boa ocasião para oferecer. Vá comprando os vouchers com antecedência e ofereça-lhe
como reconhecimento do esforço feito durante o ano.
8. É o 1º dia de aulas do 1º ano, do seu filho. O 1º ano é sempre uma altura especial.
Que tal guardar esse momento numa sessão com todos os livros novos, a mala nova e aquela roupa nova
comprada só para esse dia? Vá adquirindo vouchers para que no dia especial do 1º dia de aulas, tenha uma
razão para o fazer porque se deixa passar, não vai voltar a ter outra oportunidade.

9. Os miúdos vão crescendo e rapidinho. Que tal registar anualmente esse crescimento?
Nós que estamos todos os dias com eles, nem notamos e os outros sempre dizem "que grande e diferente
que está...".
Registe anualmente essa mudança e reveja a mudança de menina(o) a jovem, ao revisitar as imagens feitas.
Pode fazer isso suavemente ao adquirir os vouchers sempre que existe disponibilidade financeira ficando
com uma dezena de razões para fazer as sessões ao fim de cada ano.
10. Os nossos Pais ficam velhinhos. Certamente vai gostar de os recordar mais fisicamente, um dia
quando a vida seguir o curso natural?
Junto com os seus irmãos, adquiram vouchers para uma sessão. Reúna todos e faremos uma sessão de
família, focada nos seus Pais para que a sua memória seja permanente.

Como utilizar os Vouchers da Conceito Fotografia
Para fazer alguém feliz, só tem de seguir os seguintes e simples passos:
1. Envie email para Info@conceitofotografia.com a encomendar 1,2,3, ... Vales de 25€ e morada para
envio dos mesmos.
2. Enviar-lhe-emos um email com os dados de transferência bancária do valor total dos vales pedidos
3. Após o envio de comprovativo de transferência, enviar-lhe-emos um envelope com os vouchers
pedidos que são numerados, assinados e validados pela Conceito Fotografia para a morada acima
indicada.
4. Ao receber, pode usar ou oferecer a quem desejar durante o prazo de validade dos vouchers que
será de 1 ano.
É simples e vai fazer muita gente feliz pois oferecerá algo diferente e único.

Se tiver mais alguma sugestão, faça favor de nos fazer chegar pois só assim melhoramos e conseguimos
criar um artigo/serviço que corresponda ao que os nossos clientes realmente desejam.
Use os nossos meios de contactos que relembramos serem:
www.conceitofotografia.com
info@conceitofotografia.com
96 000 9191
21 373 852

