	
  

KEEP IT SIMPLEFood photography and styling with Tim Clinch
11.-12.6 ja 20.-21.8.2016

Lähde mukaan Tim Clinchin matkaan oppimaan ruokakuvauksen ja
–stailaamisen
saloja.
Tämän
intensiivisen,
kaksipäiväisen
workshopin aikana sisäistät ruokakuvauksen tärkeimmät opit,
kuulet ammattilaisten parhaimmat vinkit tyylikkääseen stailaukseen
stailausdemojen
ja
hands
on-harjoitusten
kautta.
Opit
hyödyntämään
luonnonvaloa,
heijastimia
ja
oikeanlaisia
kuvausrekvisiittoja.

Ymmärrät myös kuvien jälkikäsittelyn tärkeyden ja opit
hyödyntämään Lightroomin tärkeimpiä ominaisuuksia sekä saat
oppia ja infoa parhaista kännykkäappseistä, joilla hiot sosiaalisen
median kuvavirtasi huippuunsa. Kaiken kaikkiaan tämä workshop
auttaa sinua löytämään omaa tyyliäsi ruokakuvaajana.
Workshop sopii kaikille ruokakuvauksesta ja ruokastailauksesta
kiinnostuneille, olitpa sitten bloggaaja, toimittaja, valokuvaaja tai
vain muuten ruokakuvaamisesta kiinnostunut.

Aika: 10-11.6.2015 tai 20.-21.8.2015
Paikka: Humppaliiteri (www.humppaliiteri.fi )Kirkkonummella
Hinta: 650 euroa (yksityiset henkilöt), 750 euroa + alv (yrityksen edustajat),
ennakkovaraajan etuhinta -50 euroa 15.12.2015 mennessä tehtyihin varauksiin
Max. osallistujamäärä: 10 henkeä
Hinta sisältää:
Kahden päivän intensiivisen opetuksen Tim Clinchin johdolla, aamiaisbrunssin ja
illallisen ensimmäisenä iltana sekä lounaan ja läksiäiskuplivat toisena päivänä.
Kuljetukset Helsingistä Kirkkonummelle ja takaisin. Virvokkeet, kahvi ja tee päivien
aikana sisältyvät myös hintaan.
Hintaan ei sisälly mahdolliset majoitukset.

Ilmoittaudu mukaan:
Lähetä nimesi, osoitteesi,
mahdollisen blogisi nimi sekä
puhelinnumerosi
sähköpostitse osoitteeseen
info@rockyourblog.fi. Kerro
viestissäsi lisäksi, kumpaan
workshopviikonloppuun
osallistut, kauanko olet
harrastanut valokuvausta, mitä
toivot workshopissa oppivasi ja
mitä kuvankäsittelyohjelmia
käytät kuvien editoinnissa.
Saat ilmoittautumisen jälkeen
sähköpostitse laskun, joka
tulee maksaa 7 päivän
kuluessa ilmoittautumisesta.
Jos maksua ei ole eräpäivään
mennessä suoritettu, paikka
luovutetaan seuraavalle. Jos
ilmoittaudut vuoden 2015
aikana, voit maksaa
osallistumismaksun kahdessa erässä: ensimmäisen erän ilmoittautuessa ja loput
helmikuussa 2016.
Workshopin yleiset ehdot:
Ilmoittautuminen on sitova seuraavin ehdoin;
•

•
•

Jos osallistuminen perutaan 60 vuorokautta ennen tapahtuman alkua,
palautetaan jo suoritetut maksut. Niistä pidätetään 80 euroa täydestä
kurssihinnasta toimistokuluina.
Jos osallistuminen perutaan vähintään 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua,
palautetaan jo suoritetuista maksuista puolet.
Jos osallistuminen perutaan, kun koulutuksen alkuun on aikaa vähemmän kuin
30 vuorokautta, ei suoritettuja maksuja palauteta. Ilmoittamatta jätetyistä
peruutuksista veloitamme koulutuksen hinnan täysimääräisenä.

Estyneen henkilön tilalle voi ennen koulutuksen alkamista kuluitta vaihtaa toisen
henkilön.

Rock your Blog Oy pidättää itsellään oikeudet workshopien /seminaarien hintojen ja
sisältöjen muutoksiin sekä järjestämispaikan muutokseen ja workshopien /seminaarien
peruutukseen.
Rock your Blog Oy pidättää oikeuden workshopien/seminaarien peruuttamiseen, jos
vähimmäisosallistujamäärä ei toteudu. Tässä tapauksessa jo maksetut suoritukset
palautetaan täysimääräisesti.
Nämä peruutusehdot ovat kuluttajaviraston suositusten mukaiset.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

