SOBRE O
WORKSHOP
Um dia inteiro de imersão no mundo
Newborn, com técnicas e práticas que
farão você evoluir e elevar o nível do
seu trabalho na fotografia newborn.
Nosso Workshop é destinado a você
que deseja se destacar no mercado
da fotografia e pretende fotografar
com segurança.
O cronograma é dividido entre parte
teórica, prática com a Cotton Posing
Doll® e prática com bebês recém
nascidos. Você terá a oportunidade
de manusear a Cotton e posicioná-la
no puff. Além de aprender na prática,
como funciona a edição e tratamento
de fotos newborn.

CRONOGRAMA
TEORIA:
•
•
•
•
•
•
•

Sobre o Recém-Nascido
Anatomia e Fisiologia
Segurança
O ensaio newborn
Sobre o estúdio
Organização e Higiene
Preparação para o ensaio

PRÁTICA:
• Planejamento da sessão
• Preparação do ensaio

• Ensaio prático com bebês
• Composição e iluminação

• Posicionamento e Segurança

• Técnicas para acalmar o bebê

• Transição de poses no puff e props

+ EDIÇÃO E TRATAMENTO
(Photoshop e Lightroom)

*Intervalo para almoço e Coffee Breaks durante o dia.

ANTES

DEPOIS

Nosso workshop é perfeito
para fotógrafos com dificuldade em tratar
fotos como essas.
E estes são apenas alguns exemplos de como
você pode aperfeiçoar seu fluxo de trabalho e
tornar suas fotos ainda mais bonitas!

Suavização da pele
Equilíbrio de cores
Remoção de manchas
Aumento de nitidez

ANTES

www.joaoemarina.com.br

DEPOIS

OPNIÃO DE
QUEM JÁ FEZ

SELMA VIANA
de Içara, SC

“Obrigado por compartilharem seus
conhecimentos!
Colocando em minhas mãos para abrir
novos horizontes e me fazer acreditar
que sou capaz em transformar sonhos
em realidade.
É um orgulho aprender com vocês!
Que Deus possa estar sempre presente
em suas vidas e continuar abençoando o
trabalho incrível que vocês exercem!”
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OPNIÃO DE
QUEM JÁ FEZ

RENATA CUSTÓDIO
de Içara, SC

Eu tinha muito receio de fazer um Ensaio Newborn
por falta de conhecimento, então por conta disso eu
optei fazer o Workshop deles e valeu cada centavo
do meu investimento. Foi muito gratificante poder
conhecer o cantinho deles, poder conhecer os dois,
conhecer a forma como eles trabalham, as técnicas
que eles ensinam. Então assim, o workshop vai muito
além de somente técnicas de fotografia newborn, é
muito mais que isso e vale muito a pena.
Gostaria de agradecer ao João e a Marina pelo dia
que passamos juntos, por terem me proporcionado
essa experiencia que única.
E amigos e colegas fotógrafos se vocês tem
dúvida, se vocês têm medo de fotografar newborn,
insegurança ou qualquer coisa do tipo, entrem em
contato com eles, se tiverem condições, eu sei que é
difícil pois tudo é muito caro nesse nicho de mercado,
mas quem puder e tiver condições vale a pena fazer o
curso, foi muito gratificante de verdade!
Agora é praticar e colocar a mão na massa!

OPNIÃO DE
QUEM JÁ FEZ

MARIANA E DENIS
de Lábio, Itália

“Conheci o trabalho do João e da Marina através
do Instagram e foi amor a primeira vista! Vim
acompanhando o trabalho e me afeiçoando
cada vez mais. Quando surgiu a oportunidade
de irmos para o Brasil, entramos em contato e
agendamos o Workshop.
Foi nosso primeiro contato com esse mundo da
fotografia. Confesso que foram muitos meses
de ansiedade, de como seria e se realmente
iriamos nos identificar de fato com o Newborn.
E hoje tivemos o prazer de estar ao lado destes
profissionais maravilhosos, que nos receberam
com tanto carinho.
Foi muito além das nossas expectativas, um dia
cheio de aprendizado, paciência, cuidado, amor
e carinho. As dúvidas para um iniciante podem
ser muitas, mas vocês fizeram com que tudo
fosse simples e estamos felizes demais!
Obrigada João e Marina por esse dia incrível.
Seremos eternamente gratos!”

Workshop Newborn
R$

2497

em até 10x

SEM JUROS

Dia inteiro de imersão no mundo Newborn
Material didático impresso
Técnicas e Práticas exclusivas
Certificado J&M
Actions Exclusivas (Photoshop)
para edição e tratamento de imagens

VALOR PROMOCIONAL DE R$ 897
para participação de Assistente/Auxiliar

www.joaoemarina.com.br

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Desconto de 5% para
pagamentos feitos à vista.
O agendamento deve ser feito
com pelo menos 1 mês de
antecedência
Necessário trazer câmera e
equipamentos próprios para
aprendizado prático
Para confirmação da data,
solicitamos o adiantamento da
taxa de reserva no valor de R$200
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