
 צילומי תדמיתהכנה ל

 כמה מילים על היום שלפני הצילום ובוקר הצילום

 אני ממליץ לישון שינה נינוחה כדי להגיע לצילומים רעננה ורגועה

 בבוקר הצילום חשוב לאכול ארוחה קטנה ולא מכבידה

 מה צפוי לך בסשן הצילום איתי?

המיטבי שלך. ברור לי שרובנו לא מרגישים להראות את האני  היא תדמית הצילומי מטרת 
 נוח מול המצלמה, אני עושה הכל כדי לתת לך הרגשה נינוחה ובטוחה, בסבלנות והקשבה.

 
מתחיל בשיחה בינינו שבה אני מברר מה מטרת הצילום, את מה חשוב לכם  סשן הצילום 

מה יעזור להבליט, להביא לקדמת הבמה שלכם. מה מעניין אתכם, היכן אתם במיטבכם ו
 לכם להרגיש בנוח מולי ומול המצלמה.

כולל איפור מקצועי על ידי צוות מקצועי שעובד  שעתיים-כשעה וחציהצילום יערך  -איפור 
המאפר/ת נשארים איתנו גם בצילום כדי שיוכלו לתקן או לשפר את האיפור, לפי איתי יד ביד. 

 הצורך.

הברקה בתאורת הצילום וידגיש את תווי הפנים חשוב לי שתרגישו בנוח ואיפור מקצועי ימנע 
 שלכם.

סה"כ אני מאמין בצילום טבעי, אני נמנע מעיבודי תמונה, אין בכך צורך כשהצילום טוב 
 והאיפור מחמיא.

המאפרת לא מטפלת בשיער. אני מבקש שתגיעי עם השיער מסודר כפי שאת  – שיער
ארוך אפשר להביא גומיה או אביזר אוהבת. אם צריך פן או החלקה וכד'. אם יש לך שיער 

 לשיער. יתכן ונרצה לצלם כמה תמונות עם שיער אסוף.

 מה חשוב ללבוש כשמגיעים לצילומי תדמית

 להביא בגדים שאתם אוהבים, אלו שגורמים לכם להרגיש 'מליון דולר' –כלל חשוב אחד 

מחמיא לכם תחושת הנינוחות משמעותית מאוד מול המצלמה וביגוד שאתם לא מרגישים ש
 באמת לא יחמיא לכם. –

הביאו אתכם אופציות מתוכן נוכל לבחור יחד. כשנשוחח אמליץ על גוונים וכן על מרקמים, 
מאוד חשוב להקפיד  גם חולצות לבנות נטמעות ברקע. למשל להימנע ממשבצות ופסים.

 שהבגדים נקיים ומגוהצים אם צריך. זה יקל בהתארגנות.

לצילום כך שניתן לגוון, חשובים גם פריטים שהם אקססוריס. אם יש  עונות שנה לא רלוונטיות
 צעיף או תכשיט אהובים כדאי להביאם אתך.

נעליים לא יראו בצילומי תדמית, אבל נעל שאתם אוהבים תיתן את הלוק הנכון וההרגשה 
 שלכם תעבור מסך.

 ולסיום...

בסיום הצילום תקבל ממני סט תמונות איכותיות דיגיטליות לשימוש מיידי. את התמונות 
 הטובות נבחר בדרך כלל יחד, כך שתדעו בדיוק מה אתם מקבלים ממני

 שלכם, עמירם


