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Lisboa.
Studio
O Lisboa.studio, localizado a 10 minutos do centro de Lisboa, é
um estúdio FastBook concebido para receber produções de
fotografia e vídeo, apresentações, workshops e eventos.
Contamos no nosso portfólio com produções de fotografia de
produto, moda, catálogos, fotografias corporativas,
stop-motions, entre outros tipos de fotografia.

Estamos integrados num Hub-criativo que conta com agências
de design, de eventos, um gabinete de arquitectura, agências
de figuras públicas, produtores de materiais gráficos e
mantemos proximidade com maquilhadores, stylists,
hairdressers de todo o tipo de materiais de estúdio e, por isso,
num ambiente perfeito para o cruzamento de sinergias e de
trabalhos.
Se está a produzir, venha conhecer o Lisboa.studio

Sobre nós

Para vídeo o Lisboa.studio é ideal para receber a produção de
Vlogs, entrevistas e está totalmente preparado para receber
desde um fotógrafo profissional que precisa de encontrar um
espaço com urgência, a um estudante que procura um local
para evoluir, ou um youtuber que necessita de um espaço para
gravar todas as semanas.

O aluguer de estúdio para sessões fotográficas está equipado
com:
3x Frashes Bowens Gemini 500w
1x Softbox Bowens quadrada 70 cm x 70 cm
2x Humbrelas Bowens de 120 cm
1x Beauty dish Calumet 42cm
1x Cabo disparador de 200 cm browens
1x Ventoinha de alta potência
1x Charriot 120 cm
Backdrops Colorama 272 cm largura incluindo branco, preto,
verde chroma (sujeito a disponibilidade)*
Cadeiras e bancos de acordo com a sessão
Posto de maquilhagem com espelho luminoso
Mesa de apoio para Theter de computador
Diversos reflectores de cartão e Light Blockers
Para qualquer necessidade extra de material consulte a nossa
lista de alugueres aqui.

Fotografia

TEST CENTER

FOTOGRAFIA / VÍDEO

Lisboa.
Studio
Express 125€
até 2h

Projectos envolvendo no máx. até 9 pessoas no espaço.

+ IVA

Meio dia 175€
até 4h

+ IVA

1 dia 250€
até 8h

+ IVA

O aluguer de estúdio para sessões fotográficas está
equipado com:
3x Flashes Profoto B10 Plus
1x Softbox Broncolor octogonal de 90 cm
2x Softbox Profoto strip 100 cm x 30 cm
1x Softbox Bowens quadrada 70 cm x 70 cm
2x Humbrelas Bowens de 120 cm
1x Beauty dish Calumet 42cm
1x Disparador Profoto
1x Led 40*20cm
1x Charriot 120 cm
Backdrops* Colorama 272 cm largura: branco, preto, verde
chroma, deep red, light blue, grey, deep blue
*Materiais sujeitos a disponibilidade

UTILITIES :
Coluna de som (bluetooth)
Cafés
Água
WC
Posto de maquilhagem com espelho luminoso
Diversos reflectores de cartão e Light Blockers

Para qualquer necessidade extra de material consulte-nos.

Fotografia

Inclui

REUNIÕES / WORKSHOPS / CASTINGS / EVENTOS

Lisboa.
Studio
Express 100€
até 2h

Projectos envolvendo no máx. até 30 pessoas no espaço.

+ IVA

Meio dia 150€
até 4h

+ IVA

1 dia 200€
até 8h

+ IVA

O aluguer do espaço para reuniões, workshops, castings e
eventos está equipado com:
20x Cadeiras
1x Sofá
2x Bancos altos
1x Projector Full HD

UTILITIES :
Coluna de som (bluetooth)
Cafés
Água
WC
Posto de maquilhagem com espelho luminoso

Fotografia

Inclui

Instalações

Lisboa.
Studio

Lisboa.
Studio
4m

Aluguer e
serviços
extra

5,1m
0,67m

· Fotógrafo profissional
· Assistente de fotografia
· Especialista de iluminação
· Maquilhadora

4,9m

Ciclograma

· Hair Stylist
Preços Sob
Zona de estúdio

4,5m

3,7m

Consulta

· Stylist
· Modelos
· Catering / Cofee Break
· Tratamento de imagem
· Recorte de imagem
· Making off em video

0,4m

· Pós-produção avançada
(photoshop)

1,2m
WC

· Material técnico
· Guarda Roupa
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