Elit fotográfus képzés – a Fotósképzőben
Ha nincs rendszeres szabadideje tanulni, ha már többször nekikezdett fotóstanfolyamoknak, ha speciális témakörök
érdeklik a fotózáson belül, ha tanácsadót keres fotózásaihoz, ha csak alkalmanként szeretne elmélyülni a fényképezésben, akkor ezzel a képzésünkkel megtalálja a számításait!
Az időbeosztástól kezdve a témák egyénre szabásáig mindenben az Ön igényeihez alkalmazkodunk:
- magánórás képzés (1 fő tanuló),
- elmélet és gyakorlat,
- tanfolyam hossza: alapvetően 7 vagy 10 foglalkozás (a képzési szintnek megfelelően), de igények szerint változhat,
- alkalmanként minimum 3 tanóra (3x60 perc, igény szerint szünettel),
- akár műteremhasználattal (profi stúdióvakuk, hátterek, kiegészítő eszközök, stb.),
- igény esetén alkalmanként fotómodellekkel,
- ingyenes konzultációs lehetőség,
- tanfolyam utáni továbbképzés lehetséges,
Ajánlott az Amatőr fotográfus vagy az Alkalmazott fotográfus képzésünk tananyagát a képzés keretein belül elsajátítani, amelyek egységes egészet alkotva adnak értékes továbblépési lehetőséget minden hallgatónknak.
Az Elit fotográfus képzésünket kifejezetten a rendszertelenül ráérő, elfoglalt időbeosztásban élő, vagy speciális
tananyagot igénylő leendő hallgatóinknak szánjuk. Ez a képzési forma ugyanis lehetővé teszi a tanuló igényeihez,
feltételeihez szabott időbeosztást: akár hetente többször is, vagy kisebb szünettel, más-más napokon tudjuk az
egyes foglalkozásokat megtartani. Mivel itt csak egy hallgató van jelen, az ő időbeosztásához (és persze a tanáréhoz)
illeszthetők a foglalkozások, nem kell alkalmazkodni más tanulókhoz sem, ráadásul így akár gyorsabban is haladhat
a képzésben.
Elit fotográfus tanfolyamunkat elvégző hallgatók a saját időbeosztásuk és elképzeléseik szerinti tanfolyam elvégzése
után birtokába jutnak mindazon elméleti és gyakorlati tudásnak, amelyekkel a fényképezőgépük képességeit jól
kihasználva értékes, színvonalas fotókat tudnak készíteni.
Minden foglalkozáson gyakorlati példákon keresztül szemléltetjük a tananyagot és házi feladatot is adunk. A képzés
konkrét tematikai felépítését, a foglalkozások témáit az képzésben résztvevő hallgató igényei is befolyásolhatják.
A kurzusok Budapesten, belvárosi, a legmodernebb eszközökkel, teljesen felszerelt, profi fotóstúdióban, a tanulóval egyeztetett időpontokban (hétköznap és hétvégén, 8 órától 21 óráig) és rendszerességgel, profi körülmények között,
képzett, segítőkész oktatóval folynak.
A képzés díja: 18 000 Ft/foglalkozás (3 x 60 perc), ami az első foglalkozás végén rendezendő.
Az Elit fotográfus képzés feltételeivel történő Amatőr fotográfus képzés esetén a teljes
tandíj 126 000 Ft, az Alkalmazott fotográfus képzés esetében 180 000 Ft.
Higgye el, Ön is könnyedén készíthet szép képeket, amelyekre bárki előtt büszke lehet! A képzéseinket elvégző
tanulók képesek lesznek önálló fotózásra minden helyzetben.
Mindenki számára tetszetős, színvonalas, igényes képeket alkotnak.
Ne feledje: 100%-os pénzvisszafizetési garanciát vállalunk, valamint az első foglalkozáson ingyenesen tesztelheti
a képzésünk színvonalát, ráadásul képzéseinken ingyenesen megismételheti a részvételt a biztos tudás megszerzéséért. Így Ön nem veszít semmit!

Jelentkezzen még ma a Fotósképző Elit fotográfus képzésére!
Jelentkezés:
E-mail: info@fotoskepzo.hu
Telefon: 06-20-28-26-196
Honlap: www.fotoskepzo.hu

