HOE MAAK IK EEN
GOEDE FOTO?
Het wordt vaak onderschat, maar het is belangrijk om een goede foto van je item te maken. Niet alleen omdat een
goed gefotografeerd item aanzienlijk beter verkoopt, maar ook omdat het product duidelijk zichtbaar moet zijn voor
potentiële klanten. Soekis heeft daarom een paar richtlijnen opgesteld, zodat iedereen een goede foto kan maken.

FOTO’S MAKEN TIPS & TRUCS
1. STIJL JE ITEM

Plaats het object in een mooie setting, bijvoorbeeld een tafel met een bos bloemen
erop en een mooie lamp erboven. Voor kleding is het raadzaam de kleding te
dragen, naar buiten te gaan en de hele outfit te fotograferen, inclusief accessoires.

2. FOTOGRAFEER BIJ DAGLICHT

Fotografeer altijd bij daglicht, dan komt het item het beste tot zijn recht.

3. MAAK DUIDELIJK OM WELK ITEM HET GAAT

Plaats het item op een centrale plek in de overzichtsfoto. Maak naast een foto
waarop het item duidelijk zichtbaar is ook meerdere detailfoto’s.

4. FOTOGRAFEER SCHERP

Zorg ervoor dat het item altijd scherp op de foto staat. Onscherpe foto’s zijn
onaantrekkelijk voor potentiële kopers.

FOTO SPECIFICATIES
Maak je overzichtsfoto het liefst liggend of vierkant. Hierdoor weet je zeker dat het
centrale gedeelte van de foto te zien is in de gecropte versie van de thumbnail. Naast
de overzichtsfoto kun je nog maximaal vier foto’s toevoegen, zoals een foto waar het item
zonder stiling is gepresenteerd en een aantal detailfoto’s.
Wil je het formaat van je foto’s aanpassen, maar weet je niet hoe? Met dit gratis
programma lukt het je in een handomdraai: Aviary http://www.aviary.com/

WEL DOEN, NIET DOEN
FOTO’S WEL:
•
•
•
•
•

Daglicht
Kleed het item aan
Close-up voor accessoires
Gebruik altijd je eigen foto’s
Maak gebruik van een neutrale achtergrond

FOTO’S NIET:
•
•
•
•
•

Geen flitser
Geen zwart-wit foto’s
Neem de foto’s recht (geen rare hoeken)
Vermijd drukke achtergronden
Geen delen afplakken in photoshop

