
FOTOGRAFIA DE CASAMENTO
WORKSHOP INTENSIVO DE

COM REJANE WOLFF

FERAS



Após 6 anos ministrando 
workshops para fotógrafos do Brasil 
todo, esta nona edição vem repensada, 
reformulada e ainda mais intensa!



{ Sobre o workshop }
Entra moda, sai moda. Mas o que fica?

Vamos falar sobre a construção de um estilo fotográfico duradouro, 
feito para atravessar gerações, atrelado à importância de fotografar de 
forma artística e sensível, registrando as emoções do casamento.

Abordaremos a fotografia de casamento através de um estilo 
espontâneo e enfatizaremos a utilização da luz disponível no ambiente 
para um resultado natural nas imagens, fotografando sem flash.

Vamos falar BASTANTE sobre marketing e sua importância na 
construção de uma marca sólida e uma gestão de negócios eficaz.

Teremos ainda demonstração ao vivo de como fotografar um ensaio de 
noivos com um casal real. 

O workshop será intensivo. Teremos MUITO conteúdo. Os assuntos 
serão abordados com muita transparência, sem esconder o jogo.



{ A quem se destina }

Fotógrafos que queiram renovar seu olhar e buscar novas
inspirações para fotografar e também para 
administrar o marketing de suas empresas. 
É necessário possuir equipamento profissional e dominar o uso 
de sua câmera e as técnicas fotográficas básicas. 
Também indicado para videógrafos que queiram aprender 
sobre marketing e sobre direção de noivos.



{ Sobre a palestrante }

Rejane Wolff fotografa casamentos e famílias profissionalmente há 10 
anos. Graduou-se em Marketing e antes de deixar sua carreira para 
dedicar-se exclusivamente à sua paixão por fotografia, trabalhou por 
diversos anos em empresas multinacionais bastante expressivas em 
seus setores. Prestou ainda consultoria de marketing e design para 
diversas empresas. Com isso, teve a chance de aplicar seu 
conhecimento teórico e prático em sua própria empresa, construindo 
assim uma marca sólida e reconhecida.

Na empresa Rejane Wolff Fotografia, trabalha juntamente com seu 
esposo, Daniel Poletto, graduado em Administração de Empresas. 
Já palestrou no Congresso Fotografar, um dos mais importantes no seg-
mento no país. Como membro da ISPWP e WPJA, as maiores 
sociedades de fotógrafos de casamento do mundo, teve diversas fotos 
premiadas internacionalmente.



{ Conteúdo }
Primeiro Dia - Nosso foco será marketing! Como administrar, divulgar, fazer sua empresa ser vista e crescer. 
Segundo Dia - Nosso foco será direção de noivos, com prática ao vivo com um casal real, na Fazenda Santa Bárbara

Tópicos abordados: 

Marketing - criação e gestão da marca
Branding - logotipo e identidade visual
Como formar seu preço e como valorizar seu trabalho
Construção e apresentação do seu orçamento
Relacionamento com o cliente, do primeiro contato ao pós evento
Montagem do espaço e fluxo de atendimento
Técnicas de negociação
Estratégias de divulgação eficazes
Elaboração de um contrato completo e detalhado
Construção de um portfólio autêntico e atraente
Mostra de álbuns
Organização e planejamento necessários para o evento
O passo-a-passo em um dia de casamento, do making of à festa
Equipamentos - câmeras, lentes, e acessórios
Estilo fotográfico - criação de um estilo consistente e duradouro
Captando as emoções do grande dia
Fotografando utilizando a luz disponível no ambiente, sem flash
Direção no ensaio dos noivos - PRÁTICA AO VIVO com um casal real



{Quando}

Dias 6, 7 e 8 de junho.

{Quando}

30 e 31 
de outubro
de 2018



{Onde}
A parte teórica será ministrada em meu ateliê, em Campinas/SP. 

A parte prática, com um casal real, acontecerá na lindíssima Fazenda Santa Bárbara.
(transporte ida e volta do ateliê até a fazenda incluso)



{Investimento}

BOLETO: 
R$1530 à vista

CARTÃO DE CRÉDITO:
R$1610 À VISTA
R$1800 EM 3X (para um número 
maior de parcelas, acrescenta-se juros)

- Refeições e hospedagem não inclusas
- Existem opções de hospedagem bem
próximas ao local do workshop.
- Aeroporto próximo: Viracopos 

VAGAS LIMITADAS!



realização:

apoio: 


