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24.09.2021 09.00 -
24.09.2021 14.00

Frami B, kokoustila Swingi,
Seinäjoki

SIJAINTI 

JÄSENHINTA

390 €
(+alv 24%)

HINTA

520 €
(+alv 24%)

24.9.2021 | Seinäjoki, Frami B, kokoustila Swingi

Parempia kuvia puhelimella -valokuvauksen
perustaidot 24.9.2021 Seinäjoki

Otatko yrityksesi some-tileille toisinaan kuvia, onko vastuullasi kenties
yrityksen Instagram-tilin päivittäminen tai käytkö työn merkeissä tapahtumissa,
joista pitäisi jakaa kuvia?

Koulutuspäivän aikana käydään läpi valokuvauksen perusteita ja tehdään käytännön
harjoituksia. Päivän aikana opit muokkaamaan kuvia puhelimellasi – esimerkiksi
markkinointia varten eri somekanavissa.

Tällä kurssilla tutustutaan valokuvauksen perusteisiin ja siihen, miten helpoilla asioilla
valokuvista saa kiinnostavampia ja kauniimpia vaikkapa älypuhelimella.

Koulutus toteutetaan ainoastaan läsnäolototeutuksena.

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Otatko yrityksesi some-tileille toisinaan kuvia, onko vastuullasi
kenties yrityksen Instagram-tilin päivittäminen tai käytkö työn
merkeissä tapahtumissa, joista pitäisi jakaa kuvia?

Koulutuspäivän aikana käydään läpi valokuvauksen perusteita ja tehdään
käytännön harjoituksia. Päivän aikana opit muokkaamaan kuvia
puhelimellasi – esimerkiksi markkinointia varten eri somekanavissa.

Tällä kurssilla tutustutaan valokuvauksen perusteisiin ja siihen, miten
helpoilla asioilla valokuvista saa kiinnostavampia ja kauniimpia vaikkapa
älypuhelimella.

Koulutus toteutetaan ainoastaan läsnäolototeutuksena.

Kurssilla opit mm.
• perusasioita sommittelusta, kuvakulmista ja valosta
• ihmisten kuvaamisesta
• mihin kännykällä kuvaamisessa kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota
• miten kuvaa voi käsitellä puhelimella – muutenkin kuin valmiilla
filttereillä
• vinkkejä kuvien käyttöön eri somekanavissa

Kurssille osallistuakseen ei tarvitse tietää mitään valokuvaamisesta, sillä
lähdemme liikkeelle perusteista, mutta kurssi soveltuu erinomaisesti myös
valokuvausharrastusta aloitteleville.

Ohjelma

8:45 Ilmoittautuminen ja aamupalaa tarjolla
9:00 Tilaisuus alkaa
11:00-11:45 Lounas
14:00 Tilaisuus päättyy

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

06 429 8100
ep@kauppakamari.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään viikko (1) viikkoa ennen tilaisuutta. 7-5 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. 

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarilla on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 2 arkipäivää
ennen tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.
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