CONVENÇA SEU CHEFE – A GENTE AJUDA!
Nós recebemos comentários, de milhares de participantes, sobre como os muitos tutoriais que oferecemos
os ajudaram a melhorarem suas habilidades com o Photoshop, mas também ouvimos falar de muitas pessoas que adorariam participar do Photoshop Conference 2016 e não imaginam como convencer seu chefe
a enviá-las ao evento.
Então, decidimos te ajudar...
Tudo o que você tem de fazer é copiar e colar o texto abaixo, editar alguns detalhes e enviar por email
para seu chefe!
A CARTA PARA ENVIAR A SEU CHEFE
[Querido / Prezado / Olá / E aí]
[inserir o nome do seu chefe],
Você já deve ter me ouvido mencionar isso antes [no escritório / durante o almoço / enquanto eu cozinhava seu prato favorito]: Gostaria muito de ir ao Photoshop Conference 2016 no Teatro Iguatemi,
em Campinas (SP), de 22 a 24 de maio de 2017.
O Photoshop Conference, idealizado por Alexandre Keese, um dos mais importantes nomes em Photoshop na América Latina, tem a Adobe como patrocinadora oficial do evento, o que significa que vou
aprender os melhores conteúdos e as dicas mais atualizadas diretamente [dos melhores profissionais
do mercado / daqueles caras que você me escuta falar o tempo todo].
O Photoshop Conference é o maior evento de Photoshop da América Latina e, durante os 3 dias de
evento, o congressista poderá conferir vários tutoriais com temas específicos sobre tratamento e edição
de imagens, ilustração, fotografia, fotografia digital, megafusões, 3D e tantos outros que compreendem
o universo deste que é, hoje, o mais popular aplicativo de imagens do mundo.
Com tantas possibilidades de aprendizado, esta é a oportunidade perfeita para que eu possa afiar
minhas habilidades e [aumentar minha produtividade / apresentar resultados mais rápidos / ampliar
meu leque de possibilidades dentro dos aplicativos / criar imagens mais surpreendentes / finalmente
tornar-me o funcionário destaque do mês da empresa].
Se desejar verificar a programação completa do evento, com os temas dos tutoriais e a lista de instrutores,
por favor visite o site do Photoshop Conference: www.photoshopconference.com.br
Obrigado pela atenção e espero conversarmos sobre o assunto em breve.
[Atenciosamente, / Você MANDA! / Te amo!]
[Insira seu Nome]
Atenção:
Incluímos opções de edição tanto para quem trabalha em espaços formais, quanto para quem trabalha
em ambientes mais casuais. Portanto, escolha suas palavras sabiamente!

