HOGYAN VÁLASSZATOK

esküvői fotóst
www.poliemma.hu

Kedves Jegyespár!
Ha ezt olvassátok, az azt jelenti, hogy házasodni készültök - engedjétek
meg, hogy gratuláljak Nektek! Egy esküvő csodálatos ünnep, viszont
megszervezni nem kis kihívás, megtalálni a megfelelő szolgáltatókat
pedig az egyik legnehezebb feladat.
Esküvői fotósként tudom, hogy mennyire fontosak a fotók, melyek a
Nagy Napról készülnek, hiszen megismételhetetlen pillanatokat
örökítenek meg. Lesznek, akik majd ezeken a képeken keresztül élhetik
csak át esküvőtöket, számotokra évek múlva is segítenek majd
visszaemlékezni erre a különleges napra, és egy nap majd a gyerekeitek és
unokáitok is ezeket a képeket nézve pillanthatnak bele a múltba.
Megtalálni a számotokra tökéletes fotóst nem egyszerű feladat - ez a kis
segédlet azért van, hogy ezen könnyítsen. Remélem, hogy hasznosnak
találjátok majd!

Emma
© Póli Emma
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lépések
az első

Amint megvan a helyszín és az időpont, kezdjetek el fotóst
keresni, ugyanis sokszor már egy évre előre foglalt egy-egy
dátum. Minél előbb veszitek fel a kapcsolatot fotósotokkal,
annál kisebb az esélye, hogy már foglalt a dátumotok nála.

Amit már előre érdemes átgondolnotok, az a stílus. Milyen
fotókat képzeltek el magatokról? Időtálló az éppen divatos
színvilág? Van a fotósnak egységes stílusa?

Ha nincs elképzelésetek, nézzetek körbe Instagramon és
Pinteresten, minél több képet láttok, annál jobban
kikristályosodik majd a saját elképzelésetek is arról, milyen
fotóst képzeltek el magatok mellé a Nagy Napra.

Gondoljátok át, hogy nagyjából mekkora összeg az, amit
fotósra szeretnétek fordítani, ez is segíteni fog a keresésben,
mert így szűkül a kör.
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MIKOR ÉRDEMES LEFOGLALNI

az esküvői fotósotokat
A rövid válasz: minél előbb!

Ha megvan fixen az időpont és esetleg még a helyszín is, érdemes belevetni
magatokat a keresésbe, foglalni pedig akár egy évvel előre is lehet. Ajánlott 6-8
hónappal előbb foglalni, de persze az is lehet, hogy a kiszemelt fotósnál az adott
dátum még pont szabad akkor is, ha pár hónappal előtte érdeklődtök csak.

?
?
?
© Póli Emma

Nem túl korai 6-8 hónappal elő re foglalni?

Nem! Mivel a legtöbb esküvőt hétvégén tartják, így a fotósok
elérhetősége is limitált. Ráadásul a sok szervezni való között
megnyugtató, ha a fotós már egy fix pont.
Fog változni az ár, ha több hónappal elő re foglalunk?

Nem! A szolgáltatásért azt az árat fizetitek majd, ami a
szerződéskötéskor érvényes, és ami a szerződésben benne
van - ezt pedig a foglalást követően fogjátok úgyis aláírni.
És ha még nincs dátum, de már kinéztük a fotóst?

Írjatok neki! Ha biztosak vagytok a választásban, vegyétek
fel vele a kapcsolatot, lehet, hogy az ő elérhetősége segít a
dátumválasztásban is, főleg, hogy ha mindenképp azt
szeretnétek, hogy ő örökítse meg az esküvőtöket.
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SZÍNVILÁG

miket
gondoljatok
át a
stílus
kapcsán

Minden fotósnak van egy sajátos színvilága - sötét,
világos, élénk, fakó. Figyeljetek az időtállóságra:
vajon 10, 20 év múlva is tetszenének majd a képek?
RETUS

Valamilyen szinten minden fotós retusál, de nem
mindegy, hogy mennyire. Ha nektek fontos az erős
retus, olyan fotóst keressetek, aki erre nagy
hangsúlyt fektet.
BEÁLLÍTOTT VS ELKAPOTT PILLANAT

Vannak fotósok, akik csak finoman instruálnak,
inkább dokumentálnak, és vannak, akik inkább
irányítják a pillanatot.
SZÍNES VS FEKETE FEHÉR

Lesznek a fotók között fekete-fehér képek? Ami
ilyen lesz, azt színesben is megkapjátok vagy csak a
fekete-fehér verzió lesz a galériában? Kérdezzetek rá!
KONZISZTENCIA

Ez azért fontos, hogy tudjátok, mire számítsatok.
Bár minden esküvő más és más, a fotós stílusa
visszaköszön a képeken, és sokszor ez lehet az egyik
fő választási szempont.
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Így találjátok meg,
hogy mi az, ami
tetszik
Minél több fotóstól láttok minél
több képet, annál egyszerűbb lesz
rájönnötök, hogy mi az a stílus, ami
tetszik.
Az inspirálódáshoz szuper felület
az Instagram és a Pinterest.
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MI SZÁMÍT MÉG

a portfólión túl
mert bár a fotók kulcsfontosságúak, önmagukban még nem elegek

KOMMUNIKÁCIÓ

Mennyi idő múlva válaszol a fotós a megkeresésetekre?
Milyen a válasz üzenete? Megválaszolta az esetleges
kérdéseiteket vagy egy sablon üzenetet kaptatok? Van
lehetőség személyes vagy online megbeszélésre a foglalás
előtt? Mi derül ki a fotós honlapjáról?

VÉLEMÉNYEK

Nagy segítség, ha vannak a fotósról vélemények akár
valamelyik online felületén, akár a saját ismeretségi
körötökből - sőt, még akár olyannal is felvehetitek a
kapcsolatot, akiknek már van tapasztalatuk a kiszemelt
fotóssal.

SZEMÉLYISÉG

A fotósotok ott lesz mellettetek életetek egyik
legemlékezetesebb napján, ezért nem árt, ha olyan
személyiség, ami passzol hozzátok. Ezért is jó, ha tudtok
a foglalás előtt beszélgetni, mert így lesz egy
benyomásotok, ami segíthet dönteni.
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BESZÉLJÜNK AZ

árakról

Gondoljátok át, hogy nagyjából mi az az összeg, amit fotózásra szántok az esküvői
költségvetésből. Az esküvői fotózások ára elég változó, sok tényezőtől függ, hogy egy-egy
fotós milyen árajánlatot küld el nektek. Fontos, hogy az ár nem feltétlen tükrözi a
szolgáltatás minőségét, ezért is érdemes alaposan körbejárni az adott fotós munkásságát és a
fotózás részleteit. A fotós munkája nem ér véget az esküvővel, ez tükröződik az árban is.
KÉRDÉSEK

Pontosan mit tartalmaz az ár?
Hány óra a rendelkezésre állás?
Hogyan kapjátok meg a képeket?
Milyen méretben?
Mennyi időn belül?
Van bármilyen korlátozás?
GONDOLJÁTOK ÁT
Szükségetek van fotósra a teljes esküvőre? A legtöbb fotós ajánl kisebb csomagokat is, ami jó
megoldás lehet, ha a teljes esküvő fotózása nem férne bele a költségvetésbe.

EGYEDI ÁRAJÁNLAT
Vannak fotósok, akik fix csomagokkal dolgoznak, és vannak, akik egyedi árajánlatot is
készítenek, akár órára lebontott rendelkezésre állás alapján is. Kérdezzetek rá!

SZERZŐDÉS
Bármi is a végső döntés, mindkét fél érdekében fontos, hogy legyen róla szerződés, amiben
pontosan benne van, hogy mit tartalmaz a szolgáltatás és mennyiért.
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A LEGFŐBB

szempontok
01
02
03

STÍLUS

Milyen stílusban szeretnétek
viszontlátni esküvőtök képeit?
ELÉRHETŐSÉG

Szabad a dátumotok a fotós
naptárában?
ÁRAK

Belefér a költségvetésetekbe, ott
legyen a teljes esküvőn?
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KOMMUNIKÁCIÓ

Hogyan kommunikál veletek a
fotós? Mennyire elérhető?
MEGBESZÉLÉS

Van lehetőség személyes/virtuális
megbeszélésre?
MEGÉRZÉS

És legvégül: hallgassatok a
megérzésetekre is!
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PLUSZ TIPP

jegyesfotózás
A jegyesfotózás jó lehet amolyan próbának is: ha még nem vagytok biztosak
abban, hogy az adott fotósra szeretnétek bízni a Nagy Napot, foglaljatok le egy
jegyesfotózást vele.

MIÉRT?

így lesz személyes tapasztalatotok
láthatjátok a stílusát első kézből
jobban megismerhetitek a fotóst
jobban átlátjátok a munkafolyamatot
ráéreztek, hogy passzoltok-e

RÁADÁSUL

oldódhattok a kamera előtt
a képeket akár a meghívóhoz is
használhatjátok
az esküvő napján a páros fotózás is
gördülékenyebben megy majd
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VÉGSZÓ
Remélem, ez az útmutató segítségetekre lesz a számotokra tökéletes esküvői fotós
megtalálásában és kívánom, hogy a Nagy Napotok telis-tele legyen boldog, meghitt
pillanatokkal!
Ha bármilyen kérdésetek vagy visszajelzésetek van, a lenti elérhetőségeken mindig
megtaláltok.

Köszönöm, hogy itt voltatok!
Sziasztok, Emma vagyok, fotós.
Leginkább esküvőket, párokat és portrékat fotózok.
Számomra a legfontosabb megörökíteni a pillanat
esszenciáját, mert a pillanat elszáll, de egy fotó örök.
Kattintsatok a lenti elérhetőségek valamelyikére, ha
szeretnétek többet megtudni rólam és a
fotózásaimról!

Emma
emma@poliemma.hu
www.poliemma.hu
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