Himago Professional Service
We Create Picture
We Capture the Best Moment

Our Services:
We know that every project needs a unique approach, so we’ll work that out with
you to figure out what services that meet your image qualification, and with the
most recent design trend and technology.

Professional photography and videography service for
Event Documentation
Wedding
Prewedding
Commercial
Product
Movie Clip
Company Profile
and more

Anda Memerlukan Detail Produk Kami tentang Paket
Fotografi Prewedding dan Pernikahan?
HUBUNGI KAMI SEKARANG JUGA
Kami tidak akan mengganggu Anda dengan email promosi, namun kami akan mengirimkan
‘Detail Produk Terkini Kami’ serta ‘Pesan Cinta bagi romansa kisah kasih Anda.

Contact us so we can fulfill your need and solve your problem!
Phone: 0856 59673474
WhatsApp / LINE : 081312481297
BBM: 7668AD69
Find us and follow on Twitter & Instagram @himago_pro
Our Office
Kompleks Giri Mekar Permai

Jalan Giri Mekar Indah 2 No. B46
Bandung

A photograph taken today is a lifetime of yesterdays preserved for all the tomorrows.” Itulah kenapa Anda tidak
boleh coba-coba dengan hasilnya, sebab sebuah foto yang diambil saat ini, adalah kehidupan masa lalu yang
terjaga untuk masa yang akan datang.
“Since color in a picture is like enthusiasm in Life.” Warna adalah gambaran semangat hidup. Oleh karenanya
percayakan semuanya pada kami - fotografer prewedding dan pernikahan tepercaya - yang akan memberikan
sentuhan warna yang menandai semangat hidup Anda! Jadi, tunggu apalagi?

Konsep
● Bagi kami fotografer prewedding dan pernikahan, konsep fotografi adalah
sebuah kecantikan dalam hidup, yang diabadikan melalui lensa kamera. Oleh
karena itu kami memberikan sentuhan dari hati, sehingga passion Anda
menjadi passion kami.
● Untuk itulah kami hadir memberikan konsep dan solusi terhadap masalah
Anda. Kami mengembangkan ide-ide besar untuk bisa menyampaikan cerita
Anda dan membawa Anda terlibat dalam brand melalui komunikasi visual.

Solusi Kami untuk Anda
●

Memenuhi

Obsesi Anda. Obsesi Anda terhadap sebuah hasil jepretan

momen indah—yang begitu penting bagi hidup Anda—bisa kami awali dan
akhiri di sini.
● Memahami

Kebutuhan

Anda. Sebagai fotografer prewedding

unik dan pernikahan, kami pun memahami kebutuhan Anda untuk
mengabadikan momen sekali seumur hidup ini dalam balutan foto berseni
tinggi untuk menghiasi dinding setiap sudut ruang tamu Anda.
● Menghapus

Keraguan. Keraguan Anda bisa kami hapus lewat bukti

hasil karya kami yang bisa Anda lihat di galeri. Hingga saat ini, kami telah
berpengalaman selama lebih dari 10 tahun, berkiprah mengabadikan ratusan
momen serta menghasilkan karya seni yang bernilai tinggi yang mampu
‘bercerita’.

● Menunjukkan

Kreativitas. Sampaikan keinginan Anda pada kami,

dan kami akan mengabadikan kenangan Anda secara eksklusif. Apakah Anda
ingin menampilkan ide unik, yang mewakili perasaan hati Anda dan kekasih?
● Menawarkan

Tema Unik.

Kami mampu menghadirkan konsep

fotografi dengan tema yang beragam, mulai dari gaya santai dengan latar alam
terbuka hijau, gaya casual yang catchy, gaya vintage yang jadul dan unik, atau
sebaliknya gaya metropolis yang modern?
● Berani

Tampil Beda. Foto di danau atau gunung itu sudah kuno,

Anda inginkan tema lain agar bisa tampil beda? Siapa takut berpose dengan
gaya berkelahi? Makan bersama di sawah atau seolah bekerja sebagai tukang
kebun dan tukang cuci? Anda ingin menghadirkan kenangan Anda berdua
berada di lokasi tertentu bahkan di tengah hiruk pikuk keramaian? Memilih
bergaya back to school yang kocak? Semuanya bisa!

What’s Next?
● Kami tidak akan membiarkan imaji dan impian Anda menguap begitu saja. Ini
karena fotografi adalah mata seorang pekerja seni, kesabaran, dan skill yang
mampu menangkap momen, serta menyajikannya dalam sebuah gambar.
Fotografi jelas bukan melulu hanya terkait kamera beserta perlengkapannya.
● Sebagai karya seni, fotografi bisa terlihat sedemikian sempurna dan
mengabadikan momen terindah agar tetap selalu ada. Inilah solusi yang kami
kemas untuk menjawab kebutuhan Anda. Semua dikerjakan dengan cermat
oleh fotografer prewedding dan wedding kami yang telah berpengalaman,
mengerjakan berbagai tema foto pernikahan yang unik dan viral.
●

Tunggu apalagi, hubungi kami sekarang juga dan dapatkan informasi
selengkapnya.
Click to

LOOK THIS COOL

