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TO TWOJA
KREATYWNOŚĆ
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Szkolenia LIGHTROOM
"Fotografia zaczyna się pod zamkniętymi powiekami a
kończy na bawełnianym papierze…"
K.G.

Jedną z najwyższych wartości, której zasoby są na wyczerpaniu we współczesnym świecie jest czas. Czas to
dobro, które możesz wydatkować na wiele sposobów. Możemy go sprzedać swojemu pracodawcy, możesz
go wykorzystać na własny rozwój i tym samy stać się ciekawszym człowiekiem. Jeśli dodatkowo dzięki
takiej inwestycji będziesz mógł w przyszłości więcej czasu podarować swoim bliskim to już wygrałeś/aś.
Brzmi to może dość górnolotnie jednak polecam spróbować. Sam na pewnym etapie życia stwierdziłem,
że chcę podążać za moją pasją i nie żałuję.
Jeśli trafiłeś/aś do nas to znaczy, że chcesz się rozwijać w dziedzinie fotografii, udoskonalić swoją obróbkę
czy wypracować własny styl. Chcesz lepiej przedstawiać w swojej fotografii to jak Ty widzisz świat. Być może
jesteś początkującym użytkownikiem aparatu lub tak jak ja przepracowałeś/aś z nim już tysiące godzin. To
bez znaczenia, liczy się to, że chcesz się rozwijać i szukasz rozwiązań, które oszczędzą Twój czas i pokażą
Twoją kreatywność.
Dla kogo są warsztaty?
Jeśli chcesz aby Twoja praca była zorganizowana, bardziej wydajna i bezpieczna, jeśli chcesz obrabiać
zdjęcia szybciej i sprawniej po to by zaoszczędzić swój cenny czas, jeśli jesteś otwarty/ta na nową wiedzę i
chcesz poznawać nowych ludzi, którzy podzielają Twoje hobby lub wykonują podobny zawód i borykają
się z tymi samymi problemami co Ty, to znaczy, że to szkolenie jest dla Ciebie. Dołącz do nas i wybierz
szkolenia, które najbardziej ci odpowiadają. Jeśli nie jesteś pewien/a zadzwoń, chętnie podpowiem.

ZOBACZ RÓŻNICĘ
I NAUCZ SIĘ JAK JĄ WYKORZYSTAĆ

Zaczynam pracę w LR
TWÓJ SUKCES TO TWOJA KREATYWNOŚĆ

CO NA SZKOLENIU?
Po tym szkoleniu będziesz potrafił/a dobrze
wykorzystać zalety formatu RAW. Twój system
pracy ze zdjęciami zyska na lekkości, dopracujesz
lub stworzysz podstawowy system backupu aby
nigdy nie martwić się czy Twoje zdjęcia przeżyją
awarię dysku. Poznasz podstawy budowania
portfolio i swojego archiwum. Dowiesz się w jaki
sposób rozpocząć pracę w LR i jak ją
zoptymalizować zgodnie ze swoimi potrzebami.
Będziesz potrafił zamknąć proces twórczy od
naświetlenia zdjęcia do jego wydruku czy
publikacji w internecie.

ZAKRES
Program warsztatów zawiera m.in:
- Od ciemni analogowej do ciemni cyfrowej.
- Możliwości obróbki cyfrowej plików
zapisanych w formacie RAW
- Czym jest histogram i jak z niego korzystać.
- Wykonaliśmy zdjęcie i co dalej?
- Jak najlepiej zabezpieczyć zdjęcia.
- Wstęp do Lightroom'a
- Wycieczka po interfejsie programu LR.
- Praca w module „Library” – serce naszego
workflow.
- Podstawowa obróbka w module „Basic”

- Wstęp do pracy z edycją selektywną
- Tworzenie panoram i łączenie wielu ekspozycji
-

w HDR
Tworzenie Slideshow
Różne możliwości i formaty eksportu

CZAS
8 godzin

TERMIN
17 marzec 2017r

CENA
I Zaczynam pracę w LR: 600 PLN brutto

ORGANIZACJA
Zabierz ze sobą: komputer z aktualnym LR, dobry
humor, ciekawość, nurtujące cię pytania :).

ZAPEWNIAMY
Obiad, kawa/herbata/sok w przerwach, materiały
szkoleniowe, dużo wiedzy, dobra zabawa, miła
atmosfera

POTRZEBUJESZ INFORMACJI PISZ: SZKOLENIA@UKRYTEWKADRZE.PL
LUB DZWOŃ 5024548448

PRZYSPIESZ SWOJĄ PRACĘ
I ZOBACZ ILE ZYSKASZ

LIGHTROOM - Master Your Work(flow)
WORKFLOW FOTOGRAFA ŚLUBNEGO
JAK ZAPEWNIĆ SOBIE PRODUKTYWNOŚĆ
JAK ZAPANOWAĆ NAD KOLOREM

CO NA SZKOLENIU?
DZIEŃ 1

Dobrze zorganizowany system pracy to oszczędność czasu i przewaga konkurencyjna na rynku. Pokażę
Tobie workflow odporny na błędy i pozwalający na szybką post-produkcję, który dopracowywaliśmy w
naszej firmie przez kilka lat. Dowiesz się w jaki sposób skonfigurować ustawienia swojego aparatu
aby skrócić czas obróbki. Wspólnie stworzymy profile kolorystyczne dla Twojego aparatu w oparciu o
standardy firmy X-rite. i ADOBE. Pokażę CI jak organizować wykonywane przez Ciebie zdjęcia w system,
który zapewni CI bezpieczeństwo i efektywność pracy. Dowiesz się jak dokonywać selekcji, aby w
każdej chwili mieć dostęp do odrzuconych zdjęć a jednocześnie nie spowalniać pracy komputera.
Ważnym elementem efektywnej pracy jest kontrola jej przepływu. Zaproponuję Ci kilka narzędzi
zaimplementowanych do LR oraz zewnętrzych programów służących podniesieniu Twojej
produktywności. Pokażę jak zorganizować zaawansowany system backupu aby nie musieć pisać
rozpaczliwych postów na FB w poszukiwaniu magików od odzyskiwania danych.

ZAKRES

Program warsztatów zawiera m.in:
- Zanim naciśniesz spust migawki - zaawansowane ustawienia aparatu. Przestrzeń barwna, custom WB.
- „Profilowanie” aparatu - czyli w jaki sposób zapanować nad kolorem - użycie X-rite Color Checker
- Sposoby organizacji plików oraz folderów aby zawsze wiedzieć, gdzie są Twoje pliki.
- System selekcji i oznaczania zdjęć w programie LR, który pozwoli skrócić czas selekcji i późniejszej
obróbki.
- Efektywne wykorzystanie Adobe Lightroom jako centrum publikacji zdjęć i promocji firmy – mail,
facebook, blog
- Proces backup-u swojej pracy od momentu wykonania zdjęcia poprzez jego selekcje, opracowanie,
wysłanie do klienta i archiwizację.
- Utrzymanie wysokiej produktywności, niezbędne programy oraz rozwiązania.

CZAS

8 godzin od 10.00 do 18.00

LIGHTROOM - Master Your Work(flow)
KIEDY MOŻESZ JESZCZE WIĘCEJ

CO NA SZKOLENIU?
DZIEŃ 2

W tym dniu rozpoczniemy od weryfikacji ustawień preferencji w LR, pokażę CI schemat działania
programu oraz wskaże gdzie znajdują się wszystkie istotne dane. Dokonasz selekcji przygotowanego dla
Ciebie materiału zgodnie z zasadami jakie poznałeś/aś dzień wcześniej. Zaimplementujemy wykonane
profile kolorystyczne oraz wiedzę na temat budowania efektywnego przepływu pracy. Dowiesz się jak
przyspieszyć pracę, dokonywać zaawansowanej obróbki kolorystycznej (m.in korekcja skóry), jak
wypracować swój styl (stworzenie własnych presetów) oraz jak obejść niedoskonałości
oprogramowania Poznasz zasady automatyzacji pracy oraz dowiesz się w jaki sposób wykorzystać LR
do zarządzania Twoimi fotografiami oraz innymi programami do obróbki (użycie skryptów).

ZAKRES

Program warsztatów zawiera m.in:
- Przygotowanie LR do zaawansowanej pracy.
- Katalogowanie i szybka selekcja fotografii.
- Grupowa korekta zdjęć z moduł „Library” z wykorzystaniem własnoręcznie stworzonych presetów.
- Praca w module basic - zależności między poszczególnymi suwakami.
- Style kolorystyczne. Czyli do czego dążymy.
- Zaawansowana obróbka z wykorzystaniem Local Adjustment Tools oraz TAT.
- Zarządzanie kolorem przestrzenią barwną i Soft proofing
- Tworzenie ustawień wsadowych dla różnych aparatów czyli jak „nie obrabiać” zdjęć.
- Jak zmusić Lr do pracy kiedy śpimy - tworzenie presetów do eksportu.
- Niedoskonałości Lightroom - jak je obejść.
- Współpraca między PS i LR

CZAS

10 godzin od 09.00 d0 19.00

LIGHTROOM - Master Your Work(flow)
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

TERMIN

23 i 24 marzec 2017r

CENA

Lightroom Master Your Work(flow) - cena regularna 1700 złotych brutto. Dla osób które zapiszą się do
13.03.2017 - 1500 złotych

ORGANIZACJA

Zabierz ze sobą: komputer z aktualnym LR, aparat fotograficzny dla którego chcesz stworzyć „profil
kolorystyczny”, dobry humor, ciekawość, nurtujące cię pytania :).

ZAPEWNIAMY

- 18 godzin szkolenia w trakcie których będziesz nie tylko słuchał, ale przede wszystkim pracował na swoim
komputerze i przygotowanych przez nas materiałach.

- Grupę wsparcia po szkoleniu dostępną tylko dla uczestników szkoleń. Promocyjny dostęp do rozwijanej
bazy wiedzy z zakresu post produkcji.

- Dostęp do indywidualnych konsultacji online w specjalnej cenie 120 złotych brutto za godzinę.
- Obiad, kawa/herbata/sok w przerwach, materiały szkoleniowe, dużo wiedzy, dobra zabawa, miła
atmosfera

- Dowiesz się jak zyskać czas dla siebie i rodziny utrzymując wysoki poziom postprodukcji.

POTRZEBUJESZ INFORMACJI PISZ: SZKOLENIA@UKRYTEWKADRZE.PL
LUB DZWOŃ 5024548448

KAŻDY TWÓJ KADR MÓWI COŚ O TOBIE
POMOŻEMY CI OPOWIEDZIEĆ TO CO CHCESZ

KAŻDY TWÓJ KADR MÓWI COŚ O TOBIE
POMOŻEMY CI OPOWIEDZIEĆ TO CO CHCESZ

Solo mode
SZKOLENIA INDYWIDUALNE
DLA TYCH KTÓRZY WOLĄ KAMERALNĄ ATMOSFERĘ

CO NA SZKOLENIU?
Jeśli wolisz uczyć się w pojedynkę, możemy spotkać się na 8 godzinnych szkoleniach z dowolnego zakresu
dotyczącego pracy w LR. Wówczas możemy pracować w tempie dopasowanym do Twoich potrzeb. Proponuję
trzy podstawowe tematy:
Zaczynam pracę w LR - moduł podstawowy, dla osób które dopiero rozważają pracę w tym programie.
Workflow - poświęcony organizacji pracy fotografa (pokrywa się w części z pierwszym dniem szkoleniowym
Lightroom Master Your Work(flow)
Szkolenie LR poziom zaawansowany - (pokrywa się w części z pierwszym dniem szkoleniowym
Lightroom Master Your Work(flow)

TERMIN

Ustalany indywidualnie

MIEJSCE

Łódź, Studio Ukryte w Kadrze lub dowolne miejsce w kraju i zagranicą (cena dojazdu ustalana indywidualnie)

CENA

Indywidualne szkolenie 8 godzin: 2200 złotych brutto. W cenę wliczone są 2 godziny konsultacji online

Konsultacje OnLine
SKORZYSTAJ JUŻ TERAZ

CO W TRAKCIE KONSULTACJI
Możemy poruszyć dowolny problem związany z pracą w programie ADOBE LIGHTROOM lub Twoim Workflow.
Przy wykorzystaniu oprogramowania do współdzielenia pulpitu mogę dokładnie obserwować w jaki sposób
pracujesz i w razie potrzeby skorygować popełniane błędy lub pokazać Ci szybsze rozwiązanie.
Przed właściwymi konsultacjami proszę Cię o przygotowanie dokładnych pytań jakie będziesz chciał/a
poruszyć w trakcie naszego spotkania.

TERMIN
Do ustalenia

CENA

Godzina konsultacji online to koszt 200 złotych brutto. Dla uczestników szkoleń grupowych i
indywidualnych cena konsultacji wynosi 120 złotych brutto za godzinę.

ORGANIZACJA

Konsultacja przebiega z wykorzystaniem komunikatora internetowego Skype i oprogramowania do
współdzielenia ekranu.

Mentoring/Shadowing
SKORZYSTAJ JUŻ TERAZ

CO W TRAKCIE?
Mentoring oraz Shadowing to dwie techniki szkoleniowe, które pozwalają osiągnąć w krótkim czasie poziom
wiedzy i umiejętności, który w innych systemach zdobywa się w znacznie dłuższym czasie. W trakcie
mentoringu masz możliwość spędzenia ze mną 4 dni na dopracowywaniu swoich umiejętności posługiwania
się aparatem fotograficznym oraz pracy ze światłem zastanym oraz błyskowym. W zależności od
interesującego Ciebie segmentu fotografii pracujemy w studiu z modelami lub na sesji plenerowej z parą
młodą. Następnie pokazuję Ci cały workflow związany z post produkcją, uczysz się zaawansowanej obróbki w
programie LR oraz PS. Dopracowujemy wspólnie twoją umowę oraz ofertę. Prowadzimy symulację rozmowy
sprzedażowej i dopracowujemy Twój plan marketingowy (ten element opracowujesz ze specjalistą w
dziedzinie SEO oraz Personal Brandingu). Dzień 5 przeznaczony jest na shadowing: masz wówczas możliwość
obserwowania mojej pracy na prawdziwym zleceniu ślubnym lub biznesowym oraz testowaniu ustawień

TERMIN

Do ustalenia
Łącznie: 45 godzin pracy teoretycznej i praktycznej.

CENA

Ustalana jest indywidualnie w zależności od miejsca odbywania się warsztatów oraz wybranego terminu.
Jeśli pracujemy w Łodzi nad rozwijaniem workflow fotografa ślubnego przykłądowa cena za 5 dni w raz
shadowingiem wynosi 10 500 złotych brutto.

ORGANIZACJA

W sprawie szczegółów zapraszam do kontaktu telefonicznego 502454848.

LIGHTROOM

!
JAK SIĘ ZAPISAĆ?
CZYLI NAPISZ, ZADZWOŃ, PRZYJDŹ

Aby zarezerwować miejsce na szkoleniu napisz
do nas na adres: szkolenia@ukrytewkadrze.pl
w tytule e-maila wpisując:
SZKOLENIE LIGHTROOM
W treści podaj:
- swoje imię i nazwisko
- datę/daty i moduł/moduły, w którym chcesz
uczestniczyć
W razie pytań dzwoń: Kamil 502454848

