
סטודיו TS: הבוק החברתי



אז מה קורה היום?
כיום נחגגות בישראל כ-45,000 בת מצוות בשנה

  אחוז גבוה מאוד מהבנות שחוגגות בת מצווה עושות בוק

עלות של בוק בת מצווה יכולה להגיע לאלפי שקלים
 ולגרום לעול כלכלי כבד על ההורים

 ישנה תחרותיות לא בריאה בקרב הבנות:
 "למי יש  את הבוק הכי מושקע?"

 תחרותיות שגורמת למתחים בקרב בני הנוער, ובפרט למי
שלא מסוגלת כלכלית לממן את בוק החלומות שלה

 כל ילדה רוצה שהבוק שלה יראה הכי יפה ומושקע
לעומת האחרות, והדבר יוצר לחצים חברתיים

שמשפיעים לרעה על הכיתה כולה 



הפתרון:

הבוק החברתי הראשון בישראל!



אז איך זה עובד?



 מארגנים
יום צילומים מרוכז
בלוקיישן חלומי



 היכרות ראשונית מגבשת עם
 הבנות

 הסבר על הקונספטים השונים
המתוכננים ליום הצילום

 בחירת אקססוריז משלימים
 מתוך מבחר גדול שעומד לרשות

הבנות



 כל ילדה מצטלמת בנפרד
 ב-5 סטים מאובזרים שונים

לפי התור
בין לבין מחליפים בגדים ואקססוריז



 כל הבנות מצטלמות יחד לתמונת מחזור
בת מצווה משותפת ומגבשת



 כל אחת מהבנות
 מצטלמת עם

 החברות הכי טובות
 שלה, למזכרת
מתקופת היסודי



 כל אחת מהבנות
 מקבלת גישה

 לגלריה דיגיטלית אישית
 לבחירת התמונות האהובות

  עליה לצורך עריכה
בפוטושופ



 כל אחת מהבנות מקבלת
אלבום בת מצווה מהודר

ומעוצב ברמה הגבוהה ביותר,
 עם התמונות שבחרה



 למה כדאי לכם לבחור בי כצלמת?

-  כל אחת מהבנות מקבלת בסופו של
  דבר מוצר שנראה ברמה הגבוהה ביותר
מבין האפשרויות הקיימות היום בשוק, עם

 תמונות איכותיות כמו בהפקות אופנה
 שעושים מגזינים נחשבים בחו"ל

-  הבוק החברתי נועד לחבר בין הבנות ולמנוע שסע, פילוג ותחרות

-  הבוק החברתי יוצר אוירה של טיול שנתי מגבש וחגיגי עם 
 אוירה  כיפית, בו הבנות מתייעצות, משתפות, עוזרות ומחמיאות

אחת לשניה במקום להתחרות זו בזו

 - המחיר של הבוק זול משמעותית ביחס
 למתחרים בשוק והוא אחיד לכל הבנות,

 ויחד עם זאת המוצר הסופי ברמה הגבוהה
ביותר, ללא פשרות!



קצת עלי
 מאז שאני זוכרת את עצמי הייתה לי מצלמה ביד!

בגיל 16 קיבלתי את המצלמה המקצועית הראשונה שלי, והשאר היסטוריה...
 הצילום בשבילי זה הכל, זה סיפור האהבה שלי והדרך לבטא את הצד האומנותי שבי ולגרום לאנשים

לראות את היופי שלהם כמו שאני רואה אותו מבחוץ
 

 את לימודי הצילום התחלתי כבר בתיכון במסגרת מגמת צילום בה למדתי, בהמשך השתתפתי
בקורסים באוניברסיטה ובבית הספר לצילום ”גליץ”, ובסדנאות צילום רבות של צלמות מחו"ל.

 גם היום אני ממשיכה באופן קבוע להשתלם בצילום ועריכת תמונה מתקדמת אצל צלמות הילדים
המובילות בארה"ב, כדי לשמור על סגנון ייחודי שלא נפוץ בארץ, בצילום ובעריכה שאחריו.

 התמונות שלי מתאפיינות בעריכה מתקדמת ייחודית, ובצבעוניות שמקפיצה את האובייקטים החוצה
כמו במגזינים הגדולים.

 אני מאוד מחוברת לאופנה וסטייל ותמיד מנסה לתת דגש על הנושאים האלו בצילומים עצמם, אם זה
בסטיילינג מלא למצולמים ובנייה של סט הצילום, או אפילו טוטאל לוק שלם הכולל גם איפור ושיער.

 יותר מהכל אני הכי מחוברת להפקות אופנה של ילדים ונוער ויודעת להוציא לכל אחד ואחת פורטרט
יפייפה שמצד אחד ייראה מקצועי ומרהיב, ומצד שני יהיה הכי אמיתי וישקף את המצולם.

 בשנים האחרונות אני מצלמת גם בסטודיו שהקמתי ברשפון, המאפשר לי לשלב צילומי סטודיו עם
 הציוד הכי מתקדם וגם צילומים עם תאורה טבעית רכה שנכנסת פנימה מהחלונות הבלגיים הענקיים.
 בסטודיו מגוון רחב של אביזרים בסגנון וינטאג' הנותנים לצילומים טאץ' ייחודי וקסום: מזוודות וארגזי עץ

 כמו של פעם, סלסלאות וחביות עתיקות, כובעים ואקססוריז לשיער, בגדים מדליקים להשלמת
 המראה, סרטים מיוחדים לשיער, ועוד ועוד...

 אני מזמינה אתכם להתרשם )על קצה המזלג( מהפקות הצילומים שלי בקטלוג זה וגם באתר
www.studio-ts.co.il האינטרנט שלי  

 נתראה על הסט,
 תהילה שרפי-קובה



לקוחות ממליצות:
 תהילה צילמה את ליאן )תותי( לבוק כיתתי ואישי

 במסגרת פרוייקט בנות המצווה. יום הצילומים היה
 חוויתי, מגבש ומהנה, באוירה קסומה ומיוחדת.

 תהילה השקיעה מאמץ רב, ובזכות גישתה
 המקצועית והמנוסה הפכה את האירוע לבלתי

 נשכח! התוצרים היו נפלאים: אלבום הכולל תמונות
 אישיות וקבוצתיות אשר ניכר כי הושקעו בהן

 מחשבה ותכנון, וכן שימוש באביזרים אשר הוסיפו
 רבות. הבנות וההורים הסכימו פה אחד כי הבחירה

 בתהילה היתה מעל ומעבר לציפיות. נותרנו עם
מזכרת מרשימה שתלווה אותנו שנים רבות...

 בתור מי שהשתתפה בבוק  הכיתתי אני ממש
 שמחה שבית הספר שלי הציע לנו את האופציה הזו!
 עשינו יום כיף, ממש כמו טיול שנתי בטבע, הצטלמנו

אחת עם השניה והייתה לנו אוירה ממש כייפית.
 יצאו לי תמונות מהממות, והביאו לנו המון אביזרים
 יפים להצטלם איתם. אני ממליצה מאוד על הבוק

 המשותף, כי הוא נותן יותר מסתם תמונות, אלא גם
חוויה ומזכרת...

חווית הבוק הייתה לי מאוד כייפית.
הצטלמתי עם כמה חברות מהכיתה בטבע.

 מאוד נהניתי להצטלם עם חברותי, וגם תהילה
צלמת מאוד מוכשרת כך שהתמונות יצאו ממש טוב!

 החוויה  של הבוק הכיתתי הייתה נהדרת גם עבור
 נטע וגם עבורי. נהנינו מאוד מיום הצילומים, הן

 מהאוירה, הן מהמקום המקסים שנבחר ע"י תהילה,
 והן מהחוויה להיות ביחד עם בנות הכיתה והאימהות

 ביום הצילומים. בנוסף, התמונות והאלבום נערכו
בצורה מקצועית ומרשימה!

נהנינו מאוד, ואנחנו מאוד ממליצות!!!

 לעשות את בוק הבת מצוה עם תהילה הייתה חוויה
 מהנה מאוד שתיזכר לעד! היום כולו תוכנן לפרטי
 פרטים, ותהילה נתנה לנו הנחיות על מנת שנגיע

 מוכנות. הסטים והאביזרים היו מאורגנים, כך שיום
 הצילומים תיקתק. היה כיף גדול לעבור את החוויה

 עם החברות לכיתה. התמונות יצאו מצוינות וגם
 בשלב עיצוב הבוק תהילה עזרה וייעצה בבחירת

התמונות המתאימות. תודה תהילה על חויה מדהימה!
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