
 

 

 

 

 

 

1. Ne várd ölbe tett kézzel, hogy a vásárlók maguktól küldjenek neked fotókat. 

Helyette végezd el az alábbi lépéseket: 

 

● Automatizáltan küldj minden vásárlás után egy e-mailt, amiben kedvesen kérsz egy fotót, ha 

elégedettek a termékkel. 

 

● Aki pozitív visszajelzést írj, annak köszönd meg rögtön, egyúttal kérj egy fotót is tőle. 

 

● Haladóknak: a visszajelzést kérd a közösségi oldalon a boltban listázott termékhez vagy az 

oldalad hírfolyamában egy, az adott termékről szóló poszt alá, hozzászólásban és utána 

reklámozd ezt a posztot. Nagyon hiteles lesz a terméked a sok valódi, arccal és névvel 

felvállalt vásárlói visszajelzéstől! 

 

● Profiknak: a fentire nyereményjátékot is hirdethetsz, így még több visszajelzést zsebelhetsz 

be. 

 

 

FONTOS! A vásárlóktól mindig kérj írásos engedélyt a visszajelzéseik és a fotóik 
felhasználására! Nyereményjáték esetén figyelj oda, hogy szabályosan csináld, nem 
csak a közösségi oldalak szabályainak kell megfelelned, hanem a törvényi 
előírásoknak is, melyek ezt a területet elég részletesen szabályozzák. 

 

 

 

 

 

Így módosítsd a termékfotóidat, hogy több 

elérésed legyen a közösségi oldalakon! 

Szakértő: 
Várőri Adrienn, 
Marketing szakértő – Több mint hobbi 

 

 



2. Olyan helyre szervezed a termékfotózást, hogy készülhessenek ilyen fotók 

 

A termékfotózást nem olyan nehéz úgy szervezni, hogy használat közben is bemutatható legyen, 

egyszer utánajársz, aztán meglesznek a bejáratott helyeid, módszereid.  

Szépen berendezett lakást lehet pár órára is bérelni, a hotelek, panziók, kávézók akár ellenérték 

nélkül is nyitottak lehetnek az ilyen együttműködésre, feltéve, ha a nevük a kép alatt megemlítésre 

kerül.  

Modelleket találhatsz úgy is, ha néhány Facebook csoportban kiposztolod. Sokan önkéntesen is 

vállalják, mert izgalmasnak találják, hogy részt vehetnek egy ilyen “buliban” és nem utolsó sorban 

szerepelhetnek. Ügyelj rá, hogy írásbeli hozzájárulást kérj tőlük a fotók üzleti célú felhasználásához, a 

legjobb, ha van egy szerződésmintád, amit előzőleg jogásszal egyeztettél. 

 

3. Utólag szerkeszted át a termékfotót (ez a legkevésbé hatásos) 

 

Hermina kipróbálta, milyen, ha stock fotókat tölt le szépen berendezett szobákról, és azok “falára” 

szerkeszti oda a képeit. Bár a végeredmény szinte élethű lett, a közösségi oldalakon valahogy 

mégsem hozta mind az elvárt eredményt: 

 

Forrás: instagram.com/minkartdesign 

 

Ennek oka az, hogy az emberek kiszúrják tudat alatt a stock fotókat, taszítja őket, hogy túl sterilek 

ezek a képek. 

 

Ha teszel ezzel a módszerrel egy próbát, igyekezz olyan stock fotókat keresni, melyek nem annyira 

tökéletesek: kicsit félrecsúszott a terítő az asztalon, nem csak szép hanem pár kókadt virág is van a 

vázában, vagy ami még jobb, valaki vagy valami (pl. egy cica) szerepel a képen. 



4. Zökkents ki! 

 

Egészen üdítően fog hatni a hírfolyamodban egy olyan kép, ahol a termék egyetlen 

részlete áll a fókuszban. Ennél a típusú termékfotónál az egyszerűség és a képélesség a 

legfontosabb: 

 

 

Forrás: instagram.com/minkartdesign 

 

Ezeket a fotókat a webshopban is érdemes felhasználni, hiszen az online vásárolt termékek 

22%-át azért küldik vissza a vásárlók, mert nem úgy néz ki a termék, mint a képeken (a 

weebly.com felmérése szerint)! 

 

1. Ha túl sok terméket kell rövid idő alatt befotóznod, kísértésbe eshetsz, hogy elég 

mindegyikről egyetlen kép. Ez azonban a későbbi munkád során le fog korlátozni. 

Ha már egyszer a termék be van állítva és megfelelőek a fényviszonyok, fotózd le 

több szögből: felülről, és mindkét oldalról, fentről, lentről és egészen közelről is. 

 

2. Minden termék esetében gondold át, mit nézne meg rajta egy érdeklődő, ha a 

kezébe foghatná, és ezekről a részletekről készíts külön fotót. Ilyen lehet a táskán 

a zseb, a cipzár, a ruhán a gallér, a gomb, a párnán a szegély, a hímzés… 

 

 

 

 



5. Szórakoztass! 

 

Angolul “eye candy”, azaz cukorfalat a neve azoknak a videós tartalmaknak, melyek valamilyen 

egyszerű, de látványos eseményt mutatnak be. Ezek a - kis túlzással - pszichedelikus tartalmak 

olyanok, mint egy Vasarely kép, odaszegezik a nézőt a képernyőhöz (és nem mellesleg a márkádhoz). 

 

1. Termékfotózáskor egyszerűen csak készíts rutinszerűen minden termékről egy közeli, 4-5 

mp-es videót. Ahogyan a kamera végigpásztázza a terméket közelről, olyan érzése van a 

nézőnek, mintha valóban a kezében forgatná. Ez egyrészt egy kellemes látvány, másrészt 

újabb lehetőség az érdeklődőknek, hogy valósághű elképzelésük legyen a termékről. 

 

2. Nem csak magáról a termékről, de a készítéséről vagy a becsomagolásáról is készíthetsz 

ilyen eye candy videót. Lelassítva vagy felgyorsítva, kellemes zenei aláfestéssel akár virális 

tartalom is lehet belőle, ahogyan a semmiből egy értékes végeredmény bontakozik ki a kezed 

alatt. Nem kell hozzá más, csak egy tripod, ami a kezedet veszi, és egy kis utómunka. Elég 

egyszer kitaposnod az utat, hogyan lehet jól megcsinálni, onnantól rengeteg videós tartalmat 

fel tudsz tölteni a termékeidről a közösségi oldalaidra. 

 

 

Bónusz tipp: 

Hogyan mondj el egy történetet egyetlen képben? 

Herminának ötszörös elérést hoz, ha a szokásos termékfotó mellé ír egy történetet. De ha már 

egyszer termékfotózásról beszélünk, nem hagyhatok ki két értékes tippet, melyet én is egy fotóstól 

lestem el. Így maga a kép fog helyetted mesélni… persze ettől még írhatsz is hozzá, hogy a hatás 

összeadódjon! 

1. A fotózás a fénnyel és az árnyékkal való játék. Termékfotózáskor persze mindenki törekszik a 

teljes bevilágításra, sátrat, ernyőt használ. Ahhoz, hogy történetet meséljen a képed, a 

fénynek különleges szögből kell érnie a terméket. Ilyen lehet külső környezetben a napkelte 

és a napnyugta, melyet a fotósok csak aranyórának hívnak. Beltérben pedig figyeld meg, 

milyen órában süt be izgalmas szögből a nap, és használd ki. Az így készült fotókon a 

fénysugarak mozgást visznek a képbe. Az árnyékok hosszabbak, úgy hatnak, mintha mindjárt 

történne valami… 

 

2. A sztorihoz általában érzelmeket kell megjeleníteni, ezt persze könnyebb megtenni, ha 

emberek szerepelnek a képen. Gyakran azonban épp az emberek hiánya tud sokatmondó 

lenni, egészen pontosan az, amit maguk után hagytak. Képzeld azt, hogy a néződ olyan, 

mint Winnetou, amikor a nyomokból olvas. Ránéz a képre, és szinte maga előtt látja, mi 

történt, mielőtt kattant a fényképezőgép. Hagyd ott a terméket egy asztalon, gőzölgő 

teáscsésze, nyitott könyv mellett. Vagy tedd a buszmegállóba, és fotózd le akkor, amikor épp 

elmegy mögötte egy busz. Ezek mind izgalmas és elgondolkodtató képek lehetnek, 

amelyeken a termék a főszereplő. 



Összefoglalás: 

 

A termékfotóid legyenek magazin minőségűek, és sokfélék, hiszen ezeken múlik a vásárlói döntés, és 

a vásárlás utáni reklamációk számát is csökkenteni tudod velük, ha valósághűek.  

Amit látunk, annak a 80%-ára, amit olvasunk, annak mindössze a 20%-ára emlékszünk.  

A közösségi oldalakon tesztelj változatos termékfotókat, és a termékfotózás során alakíts ki 

magadnak egy új rutint, hogy ugyanannyi idő alatt sokkal több és változatosabb fényképeket 

készíthess. 

 


