Wskazówki dla klientów

Pierwsza ważna kwestia – do studio nie wchodzimy w butach, dlatego można
przynieść ze sobą kapcie, lub chodzić po studio boso. Bardzo proszę też o nie
przyprowadzanie na sesję osób trzecich, które nie będą fotografowane (babcie,
ciocie, kuzynki itp.). Sesja nie trwa 5 minut i każda dodatkowa osoba przyczynia się
do obniżenia komfortu pracy oraz do wydłużenia czasu sesji. Dotyczy to także sesji
plenerowych; z doświadczenia wiem, że każda kolejna osoba bardziej rozprasza i
stresuje modeli.

W studio nie wykonujemy zdjęć własnym telefonem komórkowym.

Jeśli przynosicie na sesję własną garderobę, należy wystrzegać się ubrań z
nadrukami, nieregularnymi wzorami. Ubrania dzieci powinny być czyste,
wyprasowane i dopasowane. Stawiamy na jasne kolory. W przypadku zdjęć
rodzinnych, ładnie prezentuje się podobny ubiór – przykładowo jeansy i bluzki w
takim samym kolorze dla wszystkich. Jeśli ciężko dopasować Wam garderobę do sesji
rodzinnych, warto zabrać więcej rzeczy na sesję a na miejscu pomagam przy doborze
stylizacji.

Dla dziewczynek sukieneczki i buciki do nich. Nie dysponuję jeszcze
kreacjami w każdym dostępnym rozmiarze, także proszę o zabranie dla córeczki jej
kreacji i razem będziemy na miejscu kombinowali.
Dla chłopców eleganckie spodnie i koszule, jeansy i buciki do tego pasujące.

Odnośnie kobiet :) Prawidłowe przygotowanie się do sesji jest na wagę złota
i to dosłownie, gdyż poprawianie czegoś, na co ma się ochotę by było inne – kosztuje.
Najważniejszą zasadą jest zaufanie. Każdy z nas ma kompleksy i słabe punkty.
Zazwyczaj tylko my je widzimy. Opowiedz mi o nich przed sesją, bym mogła zadbać o
takie kadry, które nie wyeksponują tego, czego nie lubisz. Zawsze jest czas na

rozmowę i oswojenie się ze mną – dla mnie Twoje samopoczucie jest ogromnie
ważne. W dniu sesji nie noś ciasnych ubranek. Niech nic nie krępuje Twojego ciała,
gdyż wszystkie odgniecenia będą na Twoim ciele. Zadbaj o swoją urodę. Chcesz by
Twoje włosy w tym dniu były zachwycające – zrób je na bóstwo. Sama lub u fryzjera.
Wszelkie czesanie w Photoshopie kosztuje więcej niż fryzjer (20zł od zdjęcia).
Paznokcie - zadbaj, by na sesji były takie, jakie chcesz widzieć je na fotografii.
Maskowanie „odrostów” lub zmiana koloru paznokci żelowych, hybrydowych itd.
kosztuje więcej niż wizyta u kosmetyczki (20zł od zdjęcia). Depilacja - nasze ciała
pokrywają włoski. Zupełnie to normalne i oczywiste. Bardzo proszę, by przed sesją
usunąć wszystkie, których nie lubicie, inaczej uznam, że tak Wam dobrze i je zostawię.
Makijaż często osadza się na meszku na twarzy, co bardziej uwidacznia tzw. „wąsik”.
Zadbaj o bieliznę, idealna to cielista. Wyjątek stanowi ta, którą chcesz pokazać – ona
może być szałowa. Jeśli przynosisz własne ubrania – proszę, by były wyprasowane.
Nie pobieram dodatkowych opłat za usuwanie blizn, znamion choroby,
cellulitu czy rozstępów. Pamiętaj, że jestem fotografem, nie grafikiem komputerowym
i na większość tego, jak wyglądasz na sesji, masz wpływ. Nie zaniedbuj tego, choćby
dlatego, że atrakcyjnie wyglądająca, będziesz bardziej pewna siebie i skora do
współpracy.
Zapłata za wybrany pakiet pobierana jest w dniu sesji, jeśli klient dobierze
dodatkowe ujęcia po sesji, zapłata za nie następuje w dniu odebrania zdjęć.
Następnego dnia po sesji otrzymają Państwo unikalny link do własnej galerii na
stronie www.rosadesire.com, celem wybrania zdjęć do obróbki. Adres do galerii będą
posiadali tylko Państwo. Zdjęcia w galerii będą bez obróbki – takie, jakie wyszły z
aparatu. Proszę o zaznaczenie białych kółeczek na zdjęciach, które Państwo wybierają
i na koniec o wypełnienie formularza pod wszystkimi zdjęciami i kliknięcie guzika
„wyślij zamówienie”. Wybrane przez Państwo zdjęcia, będą szczegółowo obrobione.
Jeśli do konkretnego zdjęcia będą mieli Państwo specjalne życzenia (jakieś przeróbki
itd.), proszę to opisać w rubryce „komentarz”.

Abym mogła dobrze przygotować się do sesji z Państwem, bardzo proszę o
podanie jeszcze przed naszym spotkaniem istotnych informacji:
1.
2.
3.
4.

Numer telefonu
Adres mailowy
Jaki pakiet Państwo wybierają?
Ile osób będzie na sesji i kto konkretnie?
a. Wiek, płeć i imiona dzieci
b. Imiona osób dorosłych

Może się to wydawać dziwne, jednak gdy spotykam się codziennie z innymi
osobami, zaczynam je nazywać mylnymi imionami i jest niezręcznie  W końcu

spędzimy razem trochę czasu i ważna jest swobodna atmosfera. Wiek dzieci jest
potrzebny, abym mogła przygotować odpowiednie scenki.
Pozdrawiam i do zobaczenia niedługo,
Izabela Rosa

