
Na focení pro
web a sociální
sítě 
Aneb být připraven a nebýt zaskočen :)

Jak se připravit



Overview
Projdeme si společně tato témata: 

K čemu fotky potřebuju?

Jaké moje hodnoty mají odrážet? Co mají o mně říct?

 Jaké prostředí je vhodné?

Jaké jsou moje barvy? Jak je zakomponovat? 

Jaké dopňlky budu pořtebovat? 

Co si oblécet?

Jaký styl fotek mi vyhovuje? Co jsem z toho já? 

Jak vybrat fotografa? 



K čemu 

Potřebuju jen prezentovat sebe jako osobu, nebo i nějakou
svoji činnost, která souvisí s mým podnikáním? 

Potřebuju fotky na web nebo sociální sítě? Nebo na oboje? 

Kde ještě fotky využiju? (Tištěné materiály, atd.)



Hodnoty
Jaké hodnoty chci fotkou přenést na klienta nebo
návštěvníka webu? Co chci, aby o mě fotky říkaly?

 
Chci působit elegantně, důvěryhodně, přátelsky,

profesionálně, chci vyjádřit, že mám vztah s
přírodou, že mám rád(a) luxus, že jsem rebel a rád

vybočuju, nebo že pracuju s energií, jsem
alternativní, jdu pod povrch... 

 
Co jsem z toho já?  



Prostředí
Venku, v ateliéru, doma, v kanceláři, v
industriálních prostorách, na ulici, v parku,
na nádraží, v kavárně, kombinace více míst? 

Jaké místo vaše podnikání nejvíce vystihuje? 
Co vám je nejbližší?  
Potřebujete fotky jak z interiéru, tak z exteriéru?

Pokud to u vás nevypadá úplně reprezentativně, je dobré
vybrat si vhodné lifestyle studio, fotky budou mít úplně jiný
level. 



Barvy
Brandové barvy

Máte definované brandové barvy?

Pokud ano, vezměte si doplňky v těchto

barvách nebo i oblečení. Fotky vám

budou dobře sedět do webu. 

Neutrální

Pokud se nechcete omezovat barvami,

vybírejte neutrální, osvědčená je bílá,

světle šedá, béžová, khaki,

černá,starorůžová, atd. Plus oživení

šperky a doplňky.  



Doplňky
Vždy je vhodné vzít si sebou věci,

které vaše podnikání definují a

zakomponovat je do fotek. 

 

Je to laptop, oblečení, věci na líčení,

jídlo, knihy, potřeby na šití? 

 

S čím podnikám a co se dá vzít na
focení sebou? 

 

Př: Jsem stylistka. Vezmu si

například paletu barev, počítač,

hezká ramínka a pár kousků

oblečení, diář, pero, šperky...  



Pohodlí
Důležité je cítit se dobře. 

Široké a volné oblečení přes objektiv rozšiřuje,
takže dobré jej rozbít třeba páskem nebo
polohami rukou. 
Výrazné křiklavé barvy někdy ubírají pozornost
z obličeje a výrazu, nemusí vždy.
Barvy a styl viz. stránka o barvách a o vás a o
tom, jak chcete působit.
Nezapomeňte na šperky, hodinky, šátky, co jste
zvyklí nosit.  

Mějte na paměti:

Ideálně si vzít 3-4 outfitky sebou a měnit.  

Oblečení



Business portrét, oficiální business, dreamy,
lifestyle, studiovky, fantasy.....  

Podle toho, co se k vám a k vašemu  projektu nejvíc hodí
si vybírejte fotografa, který daný styl dělá.

 
Já například mám ráda realitu, proto fotím lifestyle

portréty  více či méně byznysově laděné ve studiu nebo
venku na různých lokacích.

 
Nenajdete u mě moc klasické studiovky na bílém pozadí

ani fantsy. Poznáte podle toho, jak se daný fotograf
prezentuje. 

 

Styl fotky



Na web, do různých částí. Do
Facebook příspěvků, Instagram.

Tištěné materiály  

Na šířku

Formát fotek

Do stories na sociální sítě, Pinterest,
občas jako medailonek na web nebo
do emailu. Do tištěných materiálů 

Na výšku

Fotek na šířku využijete víc. Fotím
vždy více fotek na šířku, jsou lépe

využitelné.  



Dle portfolia
Dle toho, jak je vám sympatický

Dle zkušeností s tímto typem fotek
Dle prezentace,aby vám sedl jako člověk 

Výběr
fotografa



Martina
Benáčková

To jsem já. Moc vám děkuju za vaši pozornost. Věřím, že
si z prezentace odnášíte přesně to, co jste potřebovali. 

 

Jestliže chcete zůstat v kontaktu, najdete mě třeba na
Instagramu jako martinabenackova.fotografka :

Nebo si můžete objednat moje služby na webu: 
www.businessfotografka.cz

https://www.instagram.com/martinabenackova.fotografka/
http://www.businessfotografka.cz/

