
Porque você precisa investir em fotografia
profissional

Um velho ditado popular já dizia que a primeira impressão é a que fica. E o primeiro
contato que temos com alguma marca realmente influencia muito a nossa visão sobre
ela. Por isso, investir em fotografia profissional pode ser fundamental para quem quer
se destacar no mercado.

Em um mundo que está ficando cada vez mais digital, trabalhar para que as pessoas
vejam a sua empresa da forma que você deseja e se destacar na internet tem se
tornado fundamental para todos os empreendedores. Sendo assim, é preciso usar
todos os recursos disponíveis para ser visto como uma referência pelo seu público.

Muitas pessoas acham que não precisam investir em fotografia profissional e que com
a câmera do celular é possível obter ótimas imagens. No entanto, as fotos tiradas por
profissionais possuem muito mais qualidade e podem agregar mais valor ao seu
produto e marca.

Por que investir em fotografia profissional?

Uma imagem vale mais do que mil palavras. Por isso você precisa investir em fotos que
transmitam aquilo que você quer passar para o seu público-alvo.

A fotografia profissional é fundamental para as marcas, já que elas precisam passar
uma boa imagem para cativar a sua audiência. E boas fotos são fundamentais para
esse processo.

No entanto, esse tipo de fotografia também pode ser útil para todos, visto que um dos
primeiros contatos que alguém vai ter com você será a foto que aparece no seu e-mail,
WhatsApp, LinkedIn ou em outra rede social.



Por isso, é importante tirar uma foto que demonstre quem você é profissionalmente e
que transmita segurança e confiança, e um fotógrafo profissional pode te ajudar a
conseguir essa imagem.

Fotografia profissional para marcas

A forma como você apresenta os seus produtos diz muito sobre como a sua empresa
é, como você quer ser visto pelos seus clientes e até mesmo sobre a qualidade daquilo
que você vende.

Se você tirar fotos de qualquer jeito, seu público-alvo pode pensar que você também
produz os seus produtos sem atenção e não vai ter interesse em comprar de você.

Já se você usa somente imagens de bancos de dados, seus clientes vão ter dificuldade
em enxergar o seu diferencial. Afinal, uma imagem vale mais do que mil palavras.

Vantagens da fotografia profissional



Um fotógrafo profissional não apenas tira fotos, ele também entende de:

● Iluminação;
● Ambiente;
● Composição do cenário;
● Movimento;
● Cor;
● Edição de imagens;
● Tipos de foto mais adequados para diferentes formatos (sites, redes sociais,

catálogos...).

Além disso, investindo em fotografia profissional você terá imagens exclusivas e que
realmente representam a sua marca e os seus produtos. Isso fará com que a sua
empresa tenha mais credibilidade e seja mais lembrada pelos seus clientes.

Usando as imagens para encantar

Em um mundo cada vez mais conectado, onde as pessoas passam horas interagindo
nas redes sociais, você precisa apresentar imagens cativantes para chamar a atenção
da sua audiência.



A fotografia profissional vai além de apenas apertar um botão, ela é capaz de transmitir
a essência da sua marca, a qualidade dos seus produtos e o seu diferencial. Ajudando
assim a encantar e a fidelizar seus clientes.

Além disso, as pessoas estão em busca de informações rápidas. Então, se você
conseguir mostrar por meio de imagens como é o seu produto, como ele é usado e os
diferenciais dele, você vai conseguir atingir cada vez mais pessoas.

Comemorações especiais

Quem quer registrar momentos importantes, como festas e eventos, também devem
investir em fotos profissionais, já que elas conseguem transmitir a essência da
comemoração e da empresa.

Além disso, dependendo da área em que você trabalha, você pode usar as fotos do
seu evento para divulgar a sua marca, e com a fotografia profissional você vai
conseguir passar para o seu público mais credibilidade.

Fotos profissionais e SEO

SEO é a sigla de Search Engine Optimization, que é um conjunto de técnicas que visa
melhorar a posição do seu site no Google.



Você já deve ter reparado que quando pesquisa alguma coisa no Google aparecem
várias páginas com resultados dessa busca. No entanto, 80% das pessoas ficam
apenas na primeira página, por isso é importante usar as técnicas de SEO.

As fotos profissionais podem fazer com que o seu site fique nas primeiras posições da
busca do Google, já que artigos com imagens tem uma performance melhor.

Mas não adianta estar entre os primeiros colocados do Google e não ter imagens que
transmitam a identidade da sua marca e que não chamem a atenção do seu público.

Agora que você já sabe da importância de se investir em fotografia profissional,
compartilhe esse texto com alguém que precisa desse recurso para deslanchar o seu
negócio.



O que é seguro viagem e porque você precisa de
um

Viajar é uma das melhores coisas da vida, mas alguns perrengues podem acontecer ao
longo do percurso, por isso é muito importante contratar um bom seguro viagem antes
de arrumar suas malas.

Esse tipo de serviço oferece assistência para várias situações que podem surgir
quando você está longe de casa, como emergências médicas, roubo de bagagens,
despesas jurídicas e cancelamento da viagem.

Além disso, para entrar em alguns países da Europa, na Austrália e em Cuba é
obrigatório ter um seguro viagem.

Por que preciso contratar um seguro viagem?



Além de ser pré-requisito para entrar em vários países, esse serviço também possibilita
que você aproveite muito mais a sua estadia e não tenha que se preocupar em gastar
boa parte das suas economias caso haja algum imprevisto.

Afinal, acidentes podem acontecer e a maioria dos países não oferece assistência
médica gratuita para os estrangeiros. Além disso, alguns seguros também bancam a
viagem de alguém da sua confiança, caso você precise de um acompanhante por
questões médicas.

Outra vantagem de fazer um seguro viagem é que se você perder a sua bagagem, a
companhia de seguro vai te ressarcir. No entanto, o valor vai depender do peso da sua
mala, e não do preço dos objetos que estavam dentro dela.

Como funciona?

É possível fazer um seguro viagem para destinos dentro do Brasil e também do
exterior. Entretanto, o mais comum é contratar esse tipo de serviço para viagens
internacionais, principalmente porque a maioria dos países não tem um sistema de
saúde gratuito.

Há vários tipos de pacotes de seguro viagem, e é importante analisar bem cada um
deles para que você possa escolher o melhor para você. Além disso, caso você queira
praticar algum esporte radical durante a sua viagem, você precisará contratar um
seguro diferenciado.

Se você precisar de atendimento médico, você pode ir até um hospital designado pela
sua operadora ou escolher outro e solicitar o reembolso depois. Sendo assim, guarde
muito bem todos os comprovantes de pagamento.



Para ter acesso a todos os benefícios do seu seguro, tenha em mãos, ou no seu
celular, o número do seu contrato e os telefones de atendimento da sua operadora.

Como fazer um seguro viagem?

Há várias empresas que oferecem bons pacotes de seguro viagem, aliás, algumas
operadoras de cartão de crédito já tem esse serviço incluso para alguns clientes.
Então, se você está pensando em viajar, consulte a sua operadora para saber se você
tem direito a esse benefício.

Algumas seguradoras, companhias aéreas e agências de turismo também oferecem
esse serviço. Além disso, já é possível pesquisar os pacotes e fechar o seu seguro pela
internet, o que facilita ainda mais a sua vida.

É preciso contratar o seguro antes de viajar. Ele deve ter o mesmo tempo de duração
que a sua viagem e o seu contrato deve começar a valer no dia em que você for sair da
sua cidade.

Qual seguro devo fazer?

É importante pesquisar os tipos de seguros e escolher um que se adapte melhor ao
local para o qual você vai viajar e com as atividades que você pretende fazer nele,
como esportes radicais e mergulho, por exemplo.



Sendo assim, converse com a sua operadora de seguros e veja qual é o pacote que vai
se encaixar melhor nas suas necessidades. Algumas seguradoras já possuem pacotes
específicos de seguro para alguns lugares.

Além disso, alguns países, além de exigirem que o viajante tenha um seguro
contratado para entrar neles, também determinam o valor contratado de cobertura
médica que o estrangeiro precisa ter para passar pela sua fronteira.

Cuba, por exemplo, exige que o turista tenha uma cobertura médica contratada de no
mínimo US$ 10.000. Já os países europeus que integram o Tratado de Schegen, um
acordo que determina as regras de turismo, solicitam que o seguro contratado tenha
uma cobertura de no mínimo € 30.000.

Quanto vou gastar?

Os valores de seguro viagem variam de acordo com o país para onde a pessoa vai
viajar, a cobertura que ela escolher e o tempo da viagem. Normalmente os pacotes
mais baratos custam por volta de R$12,00 por dia.

No entanto, os valores cobrados podem ser mais altos para pessoas com mais de 70
anos de idade ou que estão grávidas.



Além disso, o valor do seguro para viagens internacionais é cotado em dólar, então é
preciso estar atento a cotação dessa moeda antes de fechar o seu pacote.

O que o seguro cobre?

A extensão da sua cobertura vai depender do plano que você escolher, mas os
principais serviços oferecidos pelos planos de seguro viagem são:

● Atendimento médico e odontológico;
● Remarcação de passagem;
● Assistência funeral;
● Indenização no caso de invalidez;
● Indenização por perda de bagagem;
● Auxílio em caso de perda de documentos.

Seguro viagem e Covid 19

Nem todas as operadoras oferecem planos que reembolsam despesas médicas
decorrentes do coronavírus. Aliás, algumas empresas colocam no contrato que a sua
cobertura não é válida para casos de surtos, epidemias e pandemias.

Entretanto, algumas operadoras de seguro já estão oferecendo planos que cobrem
tratamentos da covid 19. Por isso, fique bastante atento as cláusulas do seu contrato
antes de fechar o seu seguro.



Se você quer saber qual é o melhor seguro para você, entre no site
viagemsegura.com.br, lá você vai poder conhecer vários planos e comparar diversos
preços até achar o melhor pacote para você.



Dinheiro: qual deve ser a sua relação com ele?

Na minha infância dinheiro era um tabu, não falávamos sobre a importância e o papel
dele nas nossas vidas. Na escola, fomos ensinados a escolher uma profissão e
procurar um emprego. Administração financeira e empreendedorismo não foram
abordados.

Ficamos adultos, começamos a trabalhar, ganhamos um cartão de crédito com um
limite maior do que o nosso salário, começamos a ter acesso ao cheque especial,
vivemos uma crise financeira e perdemos o emprego. E aí como a gente fica?

É preciso aprender que o dinheiro não é o seu inimigo. Que você não vai precisar
trabalhar sempre pelo dinheiro, mas que ele pode trabalhar por você. Mas já vou
avisando que não existe um caminho fácil, e que quem promete lucros fáceis e rápidos
está mentindo.

O que devo fazer?
Em primeiro lugar, é preciso saber cuidar do seu dinheiro. Faça uma planilha e coloque
quanto você ganha, quais são seus gastos essenciais e quais não são. Será
necessário cortar alguns gastos, mas não saia cortando tudo, afinal também
precisamos nos divertir e relaxar. É preciso ter equilíbrio.

Você pode avaliar o seu plano de celular e optar por um mais barato, diminuir as idas a
restaurantes e cozinhar mais em casa, analisar seus serviços de assinatura e descartar
os que você não usa. Não é uma tarefa fácil, mas é muito importante.

Quanto dinheiro devo guardar?

O orçamento ideal seria: 50% do que você ganha destinado as contas essenciais
(aluguel, condomínio, escola do filho), 30% para poupar e investir e 20% para gastar
com o que você quiser.



Ter um orçamento controlado é fundamental para que você não se endivide, consiga
alcançar seus objetivos e tenha uma aposentadoria tranquila.

Outro elemento fundamental da administração financeira é a Reserva de Emergência,
que deve conter um valor referente de no mínimo 3 meses do seu gasto mensal. Ela é
muito importante para te dar segurança caso haja algum problema na sua família ou
caso você fique desempregado.

A Reserva de Emergência deve ser colocada em um local seguro,  como o Tesouro
Selic.

Como fazer mais dinheiro

Não adianta só economizar, é preciso também procurar fazer mais dinheiro. Pois
assim, você poderá ter uma vida mais confortável e realizar seus sonhos. Mesmo
ganhando mais é preciso administrar bem as finanças.

Para fazer mais dinheiro, você pode investir em conhecimento e trabalhar duro para
conseguir um cargo melhor no seu local de trabalho, ou você pode empreender.

Empreender não é fácil, é preciso muito estudo e dedicação. Mas pode ser o meio de
você atingir a independência financeira, aumentar sua renda e de fazer algo que você
realmente goste.

Hoje, até quem não tem muito dinheiro pode empreender por meio da internet. É o
chamado empreendedorismo digital, no qual você promove produtos virtualmente, pode
ser algo que você já faça, como artesanato, comida ou roupas. Outra opção é entrar no
Marketing de afiliados e comercializar o produto de outra pessoa ou loja.

O importante é fazer algo que você gosta e que tenha algum significado para você e
que te dê mais dinheiro.

https://go.hotmart.com/B20057335G?src=dinheiro
https://saiadosufoco.net/?p=95



