Alkalmazott fotográfus Plusz képzés – a Fotósképzőben
Az Alkalmazott fotográfus Plusz képzésünket kizárólag azoknak indítjuk, akik
elvégezték az Alkalmazott fotográfus képzésünket és tovább szeretnének lépni
a stúdiófotózásban. Azaz, akik már rendelkeznek a szükséges tudással és tapasztalatokkal,
de igényesebb, szebb képeket szeretnének készíteni, nyitottak az új, izgalmas kihívásokra
és a fotózás összetettebb témái is érdeklik.
Ha szeretné a fotográfus tudását, tapasztalatát tovább mélyíteni, ha megismerné
a stúdiófotózás érdekesebb, izgalmasabb válfajait, ha jobban kihasználná a fotóstúdió
és annak eszközei által biztosított lehetőségeket, ha szeretne rangos fotópályázatokon
sikereket elérni, ha szeretne komolyabb bevételekre szert tenni a fényképeivel,
ha egyszerűen csak még szebb fotókat szeretne készíteni, akkor ez a képzés Önnek szól!
A képzés a többihez hasonlóan zajlik a hatékony oktatás érdekében:
• kiscsoportos foglalkozások (3-6 fő),
• elmélet és gyakorlat,
• 5 alkalom,
• alkalmanként 3 tanóra (3x60 perc, igény szerint szünettel),
• ingyenes, korlátlan konzultációs lehetőség a tanfolyam ideje alatt és után.
A képzés díja: mindössze 49 900 Ft, azaz 1 óra csak 3325 Ft!
A tandíj tartalmazza a képzésen résztvevő külsős modellek és sminkes honoráriumát is.
Tananyag:
• aktfotó,
• glamour- és boudoirfotó,
• összetett reklámfotó,
• fényecset (lightbrush) és használata reklám- és aktfotónál,
• divatfotó kellékkel (üvegpohár, ékszer, kiegészítők stb.),
• high-key, low-key technika a stúdióban,
• profi színkezelés (pontos színhőmérséklet és színtartomány beállítás),
• szoftveres képszerkesztés, képátalakítás, utómunka (színhelyesség,
nyomdai előkészítés stb.),
• profi papírképek készítése otthon és fotólaborban.
Használja ki a fényképezőgépe, a stúdió felszerelése és az Önben rejlő tudás adta
lehetőségeket, hogy igazán maradandó fotókat alkothasson! A sikerélmény, a képeire
kapott dicsérő szavak és a munkájáért járó honorárium megtérítik a befektetést!
A kurzusok Budapesten, belvárosi helyszínen, a csoport tagjaival egyeztetett időpontokban
(hétköznap és hétvégén, 8 órától 21 óráig) és rendszerességgel, profi körülmények között,
képzett, segítőkész oktatóval folynak.
Ne feledje: 100%-os pénzvisszafizetési garanciát vállalunk, valamint az első foglalkozáson
ingyenesen tesztelheti a képzésünket, ráadásul képzéseinken ingyenesen megismételheti
a részvételt a biztos tudás megszerzéséért. így Ön nem veszít semmit!
Jelentkezzen még ma a Fotósképző Alkalmazott fotográfus Plusz képzésére!
Jelentkezés: info@fotoskepzo.hu
Telefon: 06-1 266-14-20
Mobil: 06-20-28-26-196,
Honlap: www.fotoskepzo.hu

