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George Henry Nolan
FOTÓGRAFO

Sobre mim
O meu nome é George Henry Nolan. Sou um fotógrafo
britânico/Zimbabweano baseado na Galiza, Espanha. Ao viajar
pela Itália em 2016, descobri que tinha uma paixão por capturar
aquelas memórias e locais únicos que muitas vezes só se vêem
uma vez na vida. Isto levou-me a comprar a minha primeira
máquina fotográfica pouco tempo depois de regressar a casa.
Desde então , viajei para mais de 15 países com a minha
máquina fotográfica, minha parceira e um fiel companheiro (meu
cão que aparece na maioria das minhas fotografias) ao meu
lado.
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DEMOGRÁFICO

O QUE É QUE POSSO OFERECER?
CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS
Com os meus conhecimentos e experiência, crio conteúdos de alta
qualidade para meios de comunicação social, campanhas de marketing e
websites.

VAMOS FALAR DE TAXAS
Obrigado pelo seu interesse! Uma vez que isto depende inteiramente das
prestações necessárias para o projecto, gostaria de ouvir mais detalhes
da sua parte para me ajudar a estabelecer uma taxa. Vamos conversar!

COM QUEM TRABALHEI?

TESTEMUNHOS:
“It was a pleasure working with George, he really understood our needs
and delivered exactly what we’d asked for. He’s really pro and his work is
beautiful. Besides, he’s a very nice person! We hope to collaborate again
in the future.” - Bianca: Luberon Coeur de Provence

"What about our collaboration - all the team are very grateful for the
photos. The landscapes George chose are very breathtaking (that´s the
logical reason why we want to use his photos in the future!)." - Mary: Huru

"Epic! Thanks for sending the shots through, they´re gorgeous, they really do
justice to the lens which is what we love to see." - Derek: Tens

WWW.GEORGEHENRYNOLAN.COM

ESPANHA/REINO UNIDO

GEORGEHENRYNOLAN@OUTLOOK.COM

Interessado em trabalhar em conjunto?
Por favor contacte-me por e-mail para
georgehenrynolan@outlook.com.
Estou ansioso por ouvir
de si em breve!
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