Fotógrafo Freitas Domingão
fecha parceira com nosso
portal

Fotógrafo Freitas na Dança
dos Famosos
Freitas Domingão é um profissional renomado nas áreas de
Eventos, Moda e TV, desde os anos 90 e um dos maiores
fotógrafos da televisão brasileira.
Cearense, migrou para o Rio de Janeiro nos anos 70.
Começou sua carreira ainda nos primórdios do programa Domingão
do Faustão no início dos anos 90 e passou a fotógrafo oficial
do programa quando o apresentador precisou de um fotógrafo em
pleno palco e o chamou: “Eu estava no lugar certo, na hora
certa“- comenta o fotógrafo.

Concomitantemente, Freitas se torna o fotógrafo das estrelas
por ser muito visto rodeado por amigos ilustres, tais como Ana
Maria Braga, Nelson Freitas, Fabiana Karla e muito mais, além
de cobrir eventos de vários artistas quando requisitado.
Colaborou com as maiores revistas do país como Caras e Contigo
e com o Jornal Extra.
Freitas Domingão faz ainda assessoria, orientação e
encaminhamento profissional para agências prestadoras de
serviços para Projac, Band e Record e oferece em seu Studio
localizado na Zona Sul do Rio, workshops de fotografia e
modelo fotográfico.
“A fotografia eterniza grandes momentos“- afirma Freitas
Domingão.
A PARCERIA
Para os nossos leitores, o fotógrafo oferece um super
desconto!
Book Digital – 50 fotos não tratadas – desconto de 20%
Book Fotográfico – (100 clicks) e fotos impressas (10 fotos no
formato 15x21cm) – desconto de 20%
Vídeo Book – Monólogos, videoclipes e etc – desconto de 10%

Conheça mais sobre o trabalho do nosso novo parceiro!

http://freitasdomingao.com.br
Studio:
Avenida Nossa Senhora de Copacabana,
Nº 583, Sala: 1114 (Entre as
Siqueira Campos)

ruas Figueiredo de Magalhães e

CEP: 22050-002 Bairro: Copacabana, Rio de Janeiro/RJ
Telefones para contato:
21 3208-8254
21 3904-2650
21 9 9158-0762
21 9 6692-8686 (WhatsApp)
(Atendimento ao telefone, de Segunda à Sexta, das 10h às 12h e
das 14h às 17H)
Entre em contato com o fotógrafo Freitas Domingão nas redes
sociais!
https://www.facebook.com/FreitasDomingao
https://www.facebook.com/freitasdodomingao

