Nabídka FOCENÍ pro studenty maturitních
ročníků středních škol (a nejen pro ně)
Kreativní fotografování studentů na školní tablo jedinečnou službou SAMOSPOUŠŤ

Samospoušť je metoda vyvinutá pro fotografování bez přítomnosti fotografa, která vyhovuje opravdu každému (viz
www.samospoust.cz).

Výhody samospouště:
1) naprostá svoboda při tvorbě snímků,
2) absence fotografa při focení eliminuje stud fotografovaných,
3) z fotografování se stává událost s pozitivním zážitkem, na který se nezapomíná,
4) pro studenty velmi příznivá cena,
5) výsledek v podobě spontánní dokonalé ateliérová fotografie je samozřejmostí.
Oproti našemu ceníku je pro Vás = studenty ještě výhodněji nastaven program UNLIMITED, který umožňuje,
aby si každý student nafotil po dobu 15 min. neomezený počet expozic a vybral si 3 nejlepší, které mu na místě
upravíme a uložíme na flash disk.
V praxi to znamená, že ateliér na cca jednu hodinu focení společně navštíví 3 - 4 studenti a vyberou si jednu z variant
focení :
1) na automat: po stisku tlačítka vás fotoaparát umístěný na stativu fotí v intervalu 15 sec do vypnutí.
2) na manuál: po stisku tlačítka dálkové spouště udělá fotoaparát jednu expozici.
S fotoaparátem jsou bezdrátově propojena záblesková světla, která dokonale osvětlují scénu.
Studenti mají možnost obě varianty po dobu 30 či 40min kombinovat a poté si vybírají na monitoru nejlepší záběry.
Zkušený fotograf Vám na místě vše vysvětlí a poradí, jak co nejlépe celý systém využít.
Ačkoli není fotograf při fotografování se studenty v ateliéru, je vždy v dosahu připraven pomoci.

Cena pro jednoho studenta je pouze 129,-Kč a zahrnuje:
-

pořízení neomezeného počtu expozic po dobu cca 15min i opakovaně,
výběr 3 nejlepších snímků včetně úprav,
uložení na flash disk,
na požádání možnost optimalizace dat pro použití na sociálních sítích.

Máme pro vás otevřeno
Těšíme se na spolupráci
s Vámi,

KONTAKT:
David Neugebauer
tel. 722 947 585
FotoAteliérek,
Benediktská 7, Praha 1
info@fotoatelierek.cz,
www.samospoust.cz,
www.fotoatelierek.cz

7 dní v týdnu do 21hod.

