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FOTOS DE TURMA E DE ROSTO - COLÉGIO FARROUPILHA - 2019
Prezada família,
Vamos realizar as fotos de rosto e de turma neste início de março. Estamos oferecendo várias opções de
produtos. Você já perdeu alguma imagem digital que considera importante? É uma boa ideia ter essas fotos
impressas para a lembrança dos bons tempos de Farroupilha! Essas serão vistas na próxima geração!
A compra é por livre adesão.
SEGURO-FOTO: como o pagamente é feito sem a visualização da imagem, no caso de não ficar satisfeita com
o resultado, devolveremos à família o valor pago, mediante a devolução das fotos entregues à/ao criança/
estudante.

Nós temos uma novidade: agora a compra das fotos será feita pelo nosso site!
Você realizará o pagamento via Pagseguro com cartão de crédito ou débito.
Simples, fácil e seguro!
Passo a passo para realização do pedido:
1 - Primeiramente acesse o site www.magisproducoes.com.br.
2 - Ao acessar o site, clique na aba Eventos, ela irá lhe direcionar para os eventos.
3 - Clique sobre o evento desejado: "Rostos e turmas Farroupilha 2019”.
4 - Clique sobre o subevento “Rostos e turmas 2019” ou “Promoção”(pacote de todos os itens).
5 - Selecione o item ou os itens que deseja comprar e clique no botão "OK, concluir seleção".
6 - Ao ir para a tela do carrinho de compras, irá aparecer uma janela com a seguinte informação: "Selecione uma opção
de tamanho". Clicar em cima do valor que aparece na janela. Após, clique no botão “Ok, fechar meu pedido”.
7 - Faça o seu cadastro no site da Magis Produções. Você deverá realizar o cadatro clicando no botão "Não possui
cadastro? Clique Aqui".
8 - Após clicar no botão para realizar cadastro, irá aparecer uma janela para o preenchimento dos seus dados,
onde, no item “NOME a ser digitado”, o responsável deverá digitar impreterivelmente o "Nome do Responsável
- Nome da/do criança/ estudante e Turma"(essa ação é indispensável para que possamos conectar a pessoa responsável pelo
pagamento com a/o criança/estudante e a sua turma, para que possamos fazer a entrega corretamente).
9 - Assim que finalizar o cadastro, será necessário realizar o login para finalizar o pedido.
10 - Ao realizar o login, o sistema será direcionado para a tela de seleção de entrega, onde será necessário selecionar
a entrega "Receber No Colégio Farroupilha" e clicar em "OK, continuar".
11 – Após, o site irá lhe direcionar para a parte de pagamentos do pedido, onde você deverá selecionar o pagamento
"PagSeguro" e clicar em "Ok, finalizar".
12 - Assim que você clicar na opção "OK, finalizar", o site irá direcioná-lo para a parte de pagamentos, onde o cliente
realiza o pagamento e, assim que o finalizar, o pedido estará concluído, e o responsável irá receber um e-mail de
confirmação do pedido logo após o término da compra.
13 - Devido à grande demanda de pedidos no mesmo período, o prazo para a entrega desse pedido de fotos é em até
40 dias após a data do pedido.
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Opções que estarão disponíveis no site:
Foto da turma - 20x25cm, com inscrição “Farroupilha 2019” .........................R$ 22,00
01 foto de rosto - 20x25cm .............................................................................R$ 22,00
02 fotos de rosto 15x21cm...............................................................................R$ 22,00
03 fotos de rosto 10x15cm...............................................................................R$ 22,00
06 fotos 3x4cm + ímã de geladeira + chaveiro com foto 3x4cm .....................R$ 22,00
08 fotos 5x7cm (ideal para colocar na carteira ou presentear) .......................R$ 22,00
Calendário 2019 - 15X21cm - 2 fotos (1 com ímã) .........................................R$ 22,00
DVD com a foto de rosto (arquivo digital) .......................................................R$ 22,00

9) PROMOÇÃO! Todas as opções de R$ 176,00 por R$120,00!...........R$ 120,00
Com essa promoção, você economiza R$ 56,00.

LEMBRE-SE:
* Você pode encomendar fotos de anos anteriores! Contate-nos!
* Convertemos suas fitas VHS para DVD
*Contrate nossos serviços de fotografia e vídeo para a sua festa!

