#140043

#VASTGOED

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

VASTGOEDFOTOGRAFIE - BASIS

€ 290,40 incl. BTW

DE BASISREGELS VAN DE VASTGOEDFOTOGRAFIE

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na deze opleiding ken je de basisregels van de vastgoedfotografie. Deze regels leren je om een pand op een aantrekkelijke manier in beeld te brengen.
Deze opleiding is geen gespecialiseerde opleiding fotografie maar beperkt zich tot een no-nonsens aanpak voor een maximaal resultaat. Breng gerust je eigen
fototoestel mee en krijg een antwoord op al je vragen.

Omschrijving
Je krijgt geen tweede kans om een eerste indruk te maken! Ook bij het in beeld brengen van een woning of bouwgrond geldt deze regel. Nog te vaak zien we in
folders en kranten voorbeelden van mooie panden die op een onaantrekkelijke wijze in beeld gebracht zijn. Jammer. Een gemiste kans.
Nochtans kun je met enkele eenvoudige basistechnieken prachtige resultaten bereiken. Deze basisregels hebben vaak niets te maken met fotografische technieken
maar vooral met het aantrekkelijk voorstellen van een pand. Soms kun je met enkele kleine ingrepen bij de opname het beeld aanzienlijk versterken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Fotografeer je regelmatig vastgoed voor commerciële doeleinden?
Wil je daarbij jouw opnames aantrekkelijker maken voor je klant met enkele eenvoudige basistechnieken?
Dat kan met dze korte opleiding basis vastgoedfotografie.

Bijkomende info
Deze opleiding is erkend voor permanente vorming: 3u BIV

PROGRAMMA
Voorbereiding van het pand: kleine ingrepen met grote resultaten
Leer kijken door de ogen van je klant
Fotografische basisbeginselen
Praktische tips en tricks
Bespreking do's en don'ts

PRAKTISCH
2 sessie(s) vanaf donderdag 02/12/2021 - Oostende

Lesdata voor Oostende vanaf donderdag 02/12/2021

Locatie

Contact

Datum

Syntra West Oostende

T: 078/353 653

Zandvoordeschorredijkstraat 73

Sofie@syntrawest.be

Startuur

Einduur

donderdag 02/12/2021

19:00

22:00

donderdag 09/12/2021

19:00

22:00

8400 Oostende

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Lesdata voor Brugge vanaf woensdag 18/05/2022
Datum

Startuur

Einduur

woensdag 18/05/2022

19:00

22:00

woensdag 25/05/2022

19:00

22:00

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

8200 Brugge

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

DOCENT
Joost Dhuyvetters
Fotograaf bij Foto Joost, docent bij Syntra
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