
Jak wybrać fotografa ślubnego?

Piękne  zdjęcia  to  pamiątka  ze  ślubu,  którą  chce  mieć  każda  Para  Młoda.  Pytanie,  jak  znaleźć

właściwego fotografa? Takiego, który uchwyci to, co najważniejsze i stworzy wciągającą historię z

wykonanych ujęć? Zobacz, na co warto zwrócić uwagę!

Poszukiwania

Wybór fotografa ślubnego to ważna decyzja, dlatego warto poświęcić trochę czasu na poszukiwania.

W końcu to te zdjęcia będą pamiątką, którą po latach będziesz przeglądać z uśmiechem na twarzy,

jak i  pokazywać bliskim. Niech będą piękne, wyjątkowe i dokładnie takie, jak je sobie wymarzysz.

Zadbaj o to, by w przyszłości prezentować je z prawdziwą dumą.

Zainspiruj się!

Nim przejdziesz do poszukiwań fotografa, zastanów się, czego od niego oczekujesz. Jaka jest wizja

Twoich idealnych zdjęć? Jaki typ zdjęć Ci się podoba? Jaki zupełnie nie? Możesz poszukać inspiracji

w sieci i zapisać te, które Twoim zdaniem najlepiej odzwierciedlają Twoje marzenia. To nie tylko ułatwi

Ci rozmowę z fotografem, jak i znalezienie estetyki fotografii, która odpowiada Ci najbardziej.

Polecenia

Na początek możesz zapytać swoich znajomych, którzy już wzięli  ślub. Być może będą oni mieli

kogoś,  kogo  będą mogli  polecić.  W tym przypadku  dobrym pomysłem jest  przejrzenie  ich  zdjęć

ślubnych i sprawdzenie, czy to jest typ zdjęć, które chcesz mieć we własnym albumie ślubnym. Jeśli

nie, to śmiało szukaj dalej.

Portfolio

Szukając  fotografa  w  sieci,  zwróć  uwagę nie  tylko  na  jego  lokalizację  i  cenę  usługi,  ale  przede

wszystkim portfolio.  To  w nim znajdziesz  zdjęcia,  którymi  chce  on się  pochwalić.  Na  tym etapie

możesz szybko stwierdzić, czy Ci się one podobają i są w Twoim stylu. Jeśli tak, to masz kandydata

do współpracy. Pytanie: co dalej?

Wspólny język

Bardzo ważne jest to, czy czujesz się przy fotografie swobodnie, a także to, czy macie wspólny język.

Zrelaksowana  Młoda  Para  będzie  wyglądała  o  wiele  lepiej  na  zdjęciach,  niż  taka,  która  w

towarzystwie fotografa nie czuje się do końca komfortowo. Nie bez powodu przy wybieraniu fotografa

ślubnego, zaleca się spotkanie. Wtedy możesz ocenić, czy jest to osoba, której chcesz zaufać, a

także porozmawiać o tym, jak widzisz efekty Waszej współpracy. Zwróć uwagę na to, jak się czujesz

podczas takiego  spotkania?  Jeśli  bez  problemu możesz  porozmawiać  z  fotografem,  ten  rozumie

Twoją wizję, jak i czujesz się przy nim naprawdę na luzie, to zdecydowanie jest to osoba dla Ciebie.



Kwestie formalne

Na co jeszcze warto  zwrócić  uwagę przy wybieraniu  fotografa,  prócz jego portfolio,  kosztów, czy

sprawdzenia, jak czujesz się w jego towarzystwie? Przede wszystkim na kwestie formalne. To ważne,

bo przecież przezorny zawsze ubezpieczony.

Umowa

Zadbaj o podpisanie umowy z fotografem i dokładnie ją przeczytaj. Na tym etapie sprawdź także, czy

fotograf ma działalność gospodarczą to istotne, w sytuacji, gdyby w nie dopełnił swoich obowiązków

zawartych w umowie. Jeśli fotograf nie chce podpisać z Tobą umowy — zastanów się kilka razy, czy

na pewno chcesz ryzykować?

W umowie  dobrze  zawrzeć  termin  wykonania  usługi,  ilość  zdjęć,  format,  formę oraz  sposób  ich

przekazania.  Taki  dokument  zabezpiecza  zarówno  Twoje  interesy,  jak  i  fotografa.  W  wielu

przypadkach konieczne będzie także zapłacenie zaliczki. 

Dodatkowy sprzęt i upoważnienia 

Fotograf, który wykonuje zdjęcia ślubne, powinien mieć aktualne upoważnienie do wykonywania zdjęć

w obiektach sakralnych. Co więcej, prawdziwy specjalista prócz ma także drugi aparat, w przypadku,

gdyby jego sprzęt zawiódł w czasie wykonywania zlecenia.

Wybierz dobrze i  ciesz się zachwycającymi ujęciami z tego wyjątkowego dnia.

Profesjonalny fotograf ślubny sprawi, że zdjęcia z uroczystości nie tylko będą Cię

cieszyć, gdy tylko na nie spojrzysz, ale i pokażą emocje Twoje i bliskich, które

towarzyszyły Wam w tych ważnych chwilach. 


