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NEWBORN
MENTORING 1:1
Intenzivna celodnevna delavnica 1:1 je namenjena fotografom, ki želijo
svoj portfolio razširiti z newborn fotografijo ali za fotografe, ki se s
tovrstno fotografijo že ukvarjajo in želijo narediti korak naprej.
Mentoring 1:1 je izjemna priložnost zato, ker se v tem dnevu posvetim
samo Vam, Vašim željam in potrebam! Mentoring, ki bo odpravil vse
strahove in dosedanje blokade.

Mentoring 1:1 v Ines Images studiu

Intenzivna celodnevna delavnica 1:1 je namenjena fotografom, ki želijo svoj portfolio razširiti z
newborn fotografijo ali za fotografe, ki se s tovrstno fotografijo že ukvarjajo in želijo narediti
korak naprej.
Mentoring 1:1 je izjemna priložnost zato, ker se v tem dnevu posvetim samo Vam, Vašim željam in
potrebam! Mentoring, ki bo odpravil vse strahove in dosedanje blokade.
Prvi del:
Vaša predstavitev, kjer mi zaupate vašo fotografsko pot, pričakovanja, želje za vnaprej. Seveda vam
tudi sama povem svojo zgodbo, začetke, težave in strahovi s katerimi sem se srečevala na svoji
fotografski poti.

Drugi oz. tretji del delavnice je fotografiranje novorojenčka. Pred prihodom novorojenčka Vas na
modelu naučim pravilno osvetlitev, postavitev, handling z dojenčkom. Osvojite poze, ki so varne za
novorojenčka. Prav tako Vam zaupam, kako izpeljati fotografiranje v situaciji, ko novorojenčki ne
spijo in kako pristopit pri fotografiranju več članske družine.
V tretjem delu dočakamo družino z novorojenčkom. Tekom praktičnega dela fotografiranja naredimo
20 fotografij. Od vas pričakujem najmanj 10 različnih fotografij, katere bomo potem obdelali in jih
boste lahko kasneje uporabili za svoj portfolio.
V četrtem delu sledi post-produkcija in urejanje fotografij. Naučili se boste kako na najlažji način
selektirati fotografije in narediti izbor ključnih fotografij, ki jih dobijo vaše stranke. S pomočjo
Lightrooma in Ps akcij Vam zaupam postopek obdelave fotografij.
Zadnji del namenimo marketingu, prodaji in produktom, saj so ti elementi ključni za prepoznavnost
Vašega branda. Tukaj sem za Vas in za vsa Vaša vprašanja, pri odgovorih ne držim nič zase.
Ob koncu delavnice boste poleg znanja s seboj “odnesli” galerijo fotografij, ki jih lahko uporabite tudi
za svoj portfolio.
Investicija: 850 eur
Cena vsebuje najem studia, vseh materialov in pripomočkov potrebnih za tovrstno fotografiranje,
photoshop akcije, pijača, prigrizki ter goodie bag.
Svoj termin lahko rezervirate na: info@inesimages.com ali 031 713 164.
V kolikor želite rezervirati newborn mentoring 1:1 in nimate znanja o fotografiranju, je predhodno
potrebno opraviti tečaj osnove fotografije, ki ga lahko prav tako opravite pod mojim mentorstvom.
Cena tovrstnega tečaja znaša 230 eur. Za več informacij sem na voljo na mail ali po telefonu.

Skupinska delavnica INTENZIVNI za 2 ali 3 fotografe v Ines Images Studiu:
Delavnica je namenjena fotografom, ki želijo svoj portfolio razširiti z newborn fotografijo ali za
fotografe, ki se s tovrsto fotografijo že ukvarjajo in želijo narediti korak naprej.
Prvi del:
Vaša predstavitev, kjer mi zaupate Vašo fotografsko pot, pričakovanja, želje za vnaprej. Seveda Vam
tudi sama povem svojo zgodbo, začetke, težave in strahovi s katerimi sem se srečevala na svoji
fotografski poti.

Drugi oz. tretji del delavnice je fotografiranje novorojenčka. Pred prihodom novorojenčka Vas na
modelu naučim pravilno osvetlitev, postavitev, handling z dojenčkom. Osvojite poze, ki so varne za
novorojenčka. Prav tako Vam zaupam, kako izpeljati fotografiranje v situaciji, ko novorojenčki ne
spijo in kako pristopiti pri fotografiranju več članske družine.
V tretjem delu dočakamo družino z novorojenčkom. Tekom praktičnega dela fotografiranja naredimo
20 fotografij. Od Vas pričakujem najmanj 5 različnih fotografij, katere bomo potem obdelali in katere
boste lahko kasneje uporabili za svoj portfolio.

V četrtem delu sledi post-produkcija in urejanje fotografij. Naučili se boste kako na najlažji način
selektirati fotografije in narediti izbor ključnih fotografij, ki jih dobijo vaše stranke. S pomočjo
Lightrooma in Ps akcij Vam zaupam postopek obdelave fotografij.
Zadnji del namenimo marketingu, prodaji in produktom, saj so ti elementi ključni za prepoznavnost
Vašega branda. Tukaj sem za Vas za vsa Vaša vprašanja, pri odgovorih ne držim nič zase.
Ob koncu delavnice boste poleg znanja s seboj “odnesli” galerijo fotografij, ki jih lahko uporabite tudi
za svoj portfolio.
Investicija: 600 eur
Cena vsebuje najem studia, vseh materialov in pripomočkov potrebnih za tovrstno fotografiranje, ps
akcije, pijača, prigrizki ter goodie bag.
Svoj termin lahko rezervirate na: info@inesimages.com ali 031 713 164.
V kolikor želite rezervirati newborn in nimate znanja o fotografiranju, je predhodno potrebno opraviti
tečaj osnove fotografije, ki ga lahko prav tako opravite pod mojim mentorstvom. Cena tovrstnega tečaja
znaša 230 eur. Za več informacij sem na voljo na mail ali po telefonu.

