COMO COMEÇAR
SEU ESTÚDIO DO ZERO
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Vem conhecer a minha história e descubra como se
destacar no ramo que mais cresce no mercado mesmo
diante da pandemia.

IMAGEM DO MEU PRIMEIRO ESTÚDIO, UMA SALA QUE ALUGUEI E COMECEI ABSOLUTAMENTE DO ZERO.
NESSA ÉPOCA EU TINHA APENAS A MINHA CÂMERA E UM TAPETE DO BANHEIRO.

UMA

HISTÓRIA REAL...
COMO VOCÊ!

CRIE MOTIVOS E NÃO
DESCULPAS
VEJA SUA FOTOGRAFIA COMO UM NEGÓCIO E ACREDITE NO
QUE VOCÊ ESTÁ DISPOSTO A FAZER

PROCURE NÃO
DIFICULTAR SUA VIDA
FOTOGRAFIA FEITA NO PRIMEIRO MÊS QUANDO ABRI MEU ESTÚDIO

É normal olharmos para o lado e achar que a vida de todo mundo
está ou é super fácil menos a nossa. Não se iluda com isso! Todo
mundo vive uma batalha interna e está na mesma luta que você. O
que vai mudar são os caminhos que cada um já traçou e pense
apenas que seu momento é agora então pense, planeje e FAÇA!
Não foque nas dificuldades, pense no que tem nas mãos e no que
já pode fazer!

NUNCA DIGA:
"EU NÃO CONSIGO ISSO"
Quanto mais palavras negativas você falar ou pronunciar mais
chances você tem de tudo dá errado,
Ninguém nasce sabendo nenhuma profissão então pense que essa
fase de estudos e dificuldades te levará a um degrau acima e que
passo a passo vai te levar a alcançar seus objetivos.
Eu tive muitas dificuldades que me paralisaram no meu início e eu
perseverei muitoooooo e aqui estou.
Por isso não desista de você!

FAÇA UM CURSO
ANTES DE COMEÇAR.

CURSO MINISTRADO POR ALINE BEZERRA EM RECIFE EM 2017 EM PARCERIA COM A DM PHOTOS

Já diz o ditado: Se conselho fosse bom não se dava.....
Mas a mais pura verdade é que não adianta ter mil ideias,
vontade e até grana se você não tem o mais importante!
CONHECIMENTO!
Procure um curso de fotografia entenda e domine sua câmera.
Fazendo isso você vai simplificar inúmeras dificuldades que vai
surgir no caminho. Além de se aliar a grupos de estudos que vão
te favorecer na hora daquele Help.

BUSQUE SER RECONHECIDO
POR SUA ARTE
NÃO SEJA UM "FAZ TUDO" ESTUDE PARA SER ESPECIALISTA EM UMA ÁREA"

TENHA UM PROPÓSITO
FOI NA FOTOGRAFIA NEWBORN QUE DESCOBRI O QUE ME FAZ FELIZ!

Ter um propósito significa ter um projeto de vida. É a descoberta
do que te motiva e te faz feliz!
A fotografia pode te levar a diversos caminhos e somente você vai
descobrir aonde está você de verdade o seu PROPÓSITO!
Quando essa resposta chegar você não precisará ficar olhando
trabalhos dos outros e se comparando ou tentando copiar.
Enquanto isso vai testando... Mas tenha calma, foi testando muito
que eu percebi meu lugar no mundo!

DEFINA SUA MARCA

MARCA CRIADA EM 2020 COM O OBJETIVO DE CRIAR UMA BONECA NA QUAL AS CRIANÇAS ME RECONHECESSEM.

Crie o nome de sua empresa!
Isso mesmo! Você não é mais uma pessoa física.
Agora você é uma empresa e é dessa forma que seus clientes
precisam te reconhecer.
Crie seu nome, defina sua identidade visual ( contrate um
designer gráfico para te ajudar nessa etapa). Defina sua paleta
de cores, marca, e dê passos concretos na identificação de
seus trabalhos. Após essas etapas crie sua conta no
instagram/facebook e nas demais que consiga atualizar.

ESCOLHA UM LOCAL E
COMEÇE!
ESSA IMAGEM É DO MEU PRIMEIRO ESPAÇO HÁ 9 ANOS

Para começar a trabalhar no seu estúdio você precisa ter seguido os passos
anteriores e ter um planejamento afinal estúdio tem despesas fixas e isso deve ser
bem calculado.
Com sua câmera, uma fonte de luz e um fundo infinito te garantem que você já
pode começar!
Mas não esqueça! Todo estúdio só se mantem vivo se você
Aliar estudos x vendas e compromisso com seus clientes.
Comece você vai conseguir! Tenho certeza disso!
Acredite no seu potencial.
Depois me conta em que etapa você está :)

ESSA SOU EU

ALINE BEZERRA
FOTOGRÁFA ESPECIALISTA EM NEWBORN
PALESTRANTE NA ÁREA E CRIADORA DE CONTEÚDO DIGITAL.
MAIS DE 150 NEWBORNS JÁ FOTOGRAFADOS
www.alinebezerra.com.br

