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JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SESJI

FOTOGRAFICZNY WIECZÓR PANIEŃSKI
Kilka wskazówek, od których może zależeć udana sesja:
✓ Makijaż - w zależności od wybranego pakietu, na sesji jest/lub nie, wizażystka lub/i
fryzjerka. Jeżeli wybrany został pakiet bez makijażu, należy wykonać go we własnym
zakresie wcześniej, a na sesję koniecznie zabrać niezbędne kosmetyki takie jak szminka
oraz puder do zmatowienia, aby można było dokonać szybkich poprawek na miejscu.
✓ Stylizacja stroju - niezależnie od wybranego pakietu i związanego z nim czasu sesji, warto
przygotować co najmniej dwie stylizację. Ubrania powinny stylem być ujednolicone,
kolorem stonowane, jasne, (np. dobrze wyglądają nietypowe, ale przemyślane stylizacje
np. wróżki, rusałki, czarownice, stroje z epoki, itp, itd :) .
Należy wystrzegać się ubrań na czarnych lub w kolorach jaskrawych (np. zielony lub
różowy „żarówiasty”) ponieważ wychodzą kontrastowo i płasko, czyli np. czarna lub
różowa świecąca plama.
✓ Stylizacja fryzur - o ile to możliwe też dobrze widziany jest ten sam styl, czyli jak irokez, to
u wszystkich pań :) włosów nie należy mocno lakierować, na sesję warto zabrać lakier, dla
ew. korekt.
✓ Paznokcie - na jasno, dopasowane do stroju - (niedoróbki będzie widać).
✓ Gadżety - można zabrać gadżety, np.: balony napełnione helem - aby się unosiły się same
(leżące wychodzą słabo), kartonowe maski (takie na patyku, wąsy okulary, usta, boa z piór,
itp).
✓ Obuwie - generalnie do zdjęć stosuję „kadr amerykański” czyli cięcie nad kolanami,
czasem jednak warto się postarać o obuwie najlepiej dopasowane do sukienek.
Na pewno bedą zdjęcia w obuwiu i bez, np. podskoki :) dlatego obligatoryjnie proszę
zadbać o odpowiedni wygląd stóp.
Strój trzeba przygotować oczywiście w zależności od miejsca zdjęć, studio jest mniej
wymagającym miejscem, plener bardziej, a także od pory i zapowiadanej pogody.
Jeśli przyszłej pannie młodej. ma być wręczony prezent, to warto to zrobić na początku
(udokumentuje na zdjęciach) - można też zabrać szampana, wino (oraz - koniecznie - kieliszki).
W przypadku pytań postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości.

Każda osoba biorąca udział w sesji otrzyma 15% rabatu na inne zdjęcia z mojej oferty.
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