Fotografia
WORKSHOP DE

COM

Sobre mim
Olá! Fiquei super feliz com o seu contato e em saber que me escolheu
para ser sua professora de fotografia.
Se você chegou até aqui, metade do caminho já percorreu. O sucesso
escolhe sempre aqueles que buscam o conhecimento.
Nas próximas páginas você vai conhecer os diferentes cursos que
possuo e encontrar o que mais se encaixa com as suas necessidades
no momento.
Para mim, será um prazer ter você como aluno nessa jornada divertida
que é aprender sobre fotografia.
Fotografo há 9 anos e tenho mais de 5 anos de mercado, vivendo
exclusivamente da fotografia infantil e de famílias. Tenho certeza de que
juntos conseguiremos atingir seus objetivos e impulsionar sua carreira.

O Workshop Fotografia Lifestyle – Business, direção e prática é voltado
para fotógrafos que já passaram pelos estágios iniciais do estudo da
fotografia e buscam conhecimentos mais avançados. Para aqueles que já
trabalham e/ou vivem da fotografia e querem aperfeiçoar sua empresa.
E, principalmente, para os apaixonados pela fotografia lifestyle.
CONTEÚDO
PARTE DA MANHÃ:

•
•
•
•
•

Definindo quem você é e como você é visto.
Marketing
Posicionamento da marca
Estratégias de divulgação
Pricing

PARTE DA TARDE:

FOTOGRAFIA LIFESTYLE • BUSINESS, DIREÇÃO E PRÁTICA

• O que é lifestyle.
• Newborn Lifestyle – quais as diferenças e como fazer um bom trabalho.
• Aula prática. Fotografaremos uma família, com um recém-nascido e um
filho mais velho (que ainda não sabemos a idade).
• Direção de modelos, para quem não é modelo. Como se soltar e fazer
os clientes se sentirem à vontade. Como fazer para o ensaio fluir com
naturalidade.
• Conhecendo melhor a família para registrar seu estilo de vida.
• Ganhando a confiança da família e, principalmente, das crianças.
• Finalização do trabalho, entrega e pós-venda.
Importante: A seleção de modelos é sempre aberta 30 dias antes das
aulas.

PRÉ-REQUISITOS

Ser maior de 18 anos. Possuir conhecimentos básicos de fotografia e de edição de
imagens.
CARGA HORÁRIA

A duração da aula é de 8 horas, manhã e tarde, com intervalos para almoço e
coffe break.
A aula pela manhã ocorre entre 8h e 12h e à tarde entre 13h30 e 17h30.
NÚMERO DE VAGAS

As turmas são de 8 a 10 alunos. Ou seja, é necessário um mínimo de 8 alunos
inscritos para nossa aula acontecer. Caso isso não aconteça, o valor da inscrição
será devolvido integralmente. O número máximo é de 10 alunos para que a aula
prática flua com naturalidade e todos possam fotografar.

ONDE E QUANDO?

No dia 23 de abril, em São Paulo!
O local será definido próximo a data da aula, mas posso adiantar que será perto
do Anhembi Parque, onde ocorrerá o Wedding Brasil nesta mesma época.
INVESTIMENTO

• R$950 à vista via depósito (pagamento integral para reserva de vaga).
• R$990 em 2x via depósito (uma para reserva de vaga e outra até o dia do workshop).
• R$1.100 em até 5x sem juros nos cartões de crédito via pagseguro.

fotografia@huainenunes.com
45 9

9906 0102

www.huainenunes.com

