Fotografando com celular
- para Consultores de Imagem

com Michell Santana
29/Jul/2017 - das 9 às 13 - São Paulo - SP

www.studioimmagine.com.br

|

www.lojastudioimmagine.com.br

Seja sua
melhor
versão!

O Programa de Gestão de Carreira e Mentoria foi quem nos inspirou
a criar este projeto. O feedback dos alunos diante da busca por suas
expertises nos levaram a acreditar que superar alguns gaps considerados
técnicos seriam fundamentais para uma formação diferenciada!”
Luciana Ulrich (Studio Immagine) e Valeria Oliveira

Programa:
•

Como explorar os recursos da câmera do celular.

•

Regras de composição.

•

Como fotografar em lugares pequenos.

•

Como garantir uma boa luz em qualquer situação.

•

Acessórios que garantem melhores fotos.

•

Como fazer uma ótima selfie.

•

Explore o seu melhor ângulo nas fotos.

•

Tratamento de imagem, em aplicativos
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Faciltador:
Michell Santana
Fotógrafo e professor de fotografia, iniciou estudos em
fotografia com 16 anos e fotografou diversos projetos autorais
de fotojornalismo e teatro em SP. Formou-se em fotografia
de Moda, Retrato e Beleza pelo Senac. Especializou-se em
fotografia de Moda com Thais Vandanezi e Andrea de Matte e
cursou Imagem de Moda, pela Belas Artes, além Photoshop e
Lightroom avançado com Clicio Barroso.
Especializado em fotografia para consultoria de imagem e
estilo, é fotógrafo da AICI Brasil e responsável por trabalhos
de importantes profissionais da área como Ilana Barenholc e
Luciana Ulrich. Trabalhou também para a renomada consultora
internacional Carla Mathis em sua passagem pelo Brasil.
Ministra cursos de fotografia que ensinam soluções práticas
e de alta qualidade para profissionais da área de consultoria
de imagem e estilo. Atende também grandes empresas como
Senac, Consulting House, Via Marquês, Pitney Bowes, Concha
Y Toro, entre outras
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Informações gerais
Carga Horária: 4 horas (das 9 às 13h)
Data do curso: 29 de Julho de 2017
Facilitador: Michell Santana
Material incluso: apostila de apoio e certificado de presença.
Investimento: R$450,00
Forma de pagamento:
R$100 de sinal
R$350 no ato da inscrição
Dados de conta bancária:
Itaú Personalitè
Agência: 9689  Conta Corrente: 26938-0 CPF: 667.677.929-34
Local:
Flat Transamérica – Al Lorena, 473.
São Paulo - SP
Dúvidas? Escreva para: contato@michellsantana.com
Adquira nossos materiais de coloração na loja online:
www.lojastudioimmagine.com.br
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Sobre a Studio Immagine
A Studio Immagine é uma empresa de consultoria de estilo e imagem, especializada no
atendimento pessoal e corporativo, com foco em coloração pessoal, forma profissionais
e desenvolve material exclusido de apoio . Este material auxilia consultores de imagem,
visagistas e maquiadores em seus atendimentos junto aos clientes, harmonizando-os
e exaltando sua melhor versão. Todo o material de coloração pessoal produzido pela
Studio Immagine foi auferido por empresa especializada em colorimetria, sendo o único
aprovado no país. E com requisição de patente.
A missão da Studio Immagine é apoiar seus clientes a trabalhar a imagem de maneira a
refletir seus valores e objetivos, comunicando a mensagem correta. Apenas desta maneira a
imagem será um diferencial competitivo.
Para adquirir nosso material, acesse: www.lojastudioimmagine.com.br
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Coordenação:
Luciana Ulrich
À frente da Studio Immagine, empresa especializada em
consultoria de imagem pessoal e corporativa com foco em
coloração pessoal (formação de profissionais e material de
apoio), ministra cursos de coloração pessoal, por todo Brasil,
e coordena programas de mentoria e gestão de carreira para
novos profissionais da área. Atualmente, preside a AICI Brasil,
associação sem fins lucrativos que se dedica a elevar o nível de
profissionalismo e aumentar o reconhecimento dos consultores de
imagem ao redor do mundo, chapter da maior e mais importante
associação profissional de consultores de imagem pessoal e
corporativa. É, também,professora convidada do curso de pósgraduação de Visagismo da Universidade Anhembi Morumbi, e
docente do curso de Laboratório de Imagem e Estilo pela Escola
Panamericana. Fez o curso de Consultoria de Imagem no SENAC
e de Consultoria de Imagem Corporativa sob a tutela de Ilana
Berenholc e Patrícia Dalpra. Especializou-se em Análise de Cores
com Ilana Berenholc, e formou-se, também, pelo Image Resource
Center of New York –Dominique Isbeque em Style and Wardrobe,
e pela Style Works –Carol Davidson em Coloração Pessoal e
Compras.Possui MBA em Empreendedorismo pela BBS-Brazilian
Business School, em conjunto com a University of Richmond.
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Valéria Oliveira
Com sólida formação em Consultoria de
Imagem Pessoal e Corporativa, ministrada
por IlanaBerenholc e com diversos cursos,
coordenados por renomadas instituições, como
SENAC-SP, FAAP-SP, Styleworks of Union
Square Inc-NY, e Creative Learning Institute,
atua no mercado de Consultoria de Imagem há
mais de 10 anos.
Sua trajetória profissional inclui experiência como
Educadora e Diretora de Recursos Humanos.
Os seis anos à frente da diretoria da AICI
Chapter Brasil, sendo os dois últimos como
presidente, inspiraram sua busca por uma
formação mais específica em Comunicação (um
dos alicerces da CI: “aparência, comportamento
e comunicação…”) e em Mentoria. Esta expertise  
pode ser encontrada no seu trabalho de
Consultoria Pessoal e Corporativa, bem como
na orientação e/ou mentoria individual que
desenvolve; também nas aulas e palestras
que ministra.
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Viva uma vida com mais cores!
Mais informações:
mentoria@studioimmagine.com.br

www.studioimmagine.com.br

www.lojastudioimmagine.com.br

