


WZORCOWYCH POSTÓW



 

Zanim zaczniesz robić 
zdjęcia:
● wyprasuj ubranie
● oczyść z wszelkich 

zabrudzeń (nitek, 
włosków, sierści, pyłków)



Zalecamy prezentację ubrań na osobie. 
Ponieważ wpływa to na:

● zwiększenie atrakcyjność całego posta 
● prawdopodobieństwo sprzedaży wzrasta aż 6-krotnie
● prawdopodobieństwo uzyskania większego przychodu ze 

sprzedaży
● budowanie bardzo atrakcyjnego profilu
● prawdopodobieństwo obserwowania profilu przez 

większą ilość osób
● możliwość wyobrażenia sobie potencjalnemu kupującemu 

jak on wyglądałbym w tym ubraniu
● zwiększenie interakcję między użytkownikami
● wygląd całego contentu aplikacji. Jest bardziej glamour 

i stylowo (tym odróżniamy się od konkurencji)

 





Zdjęcia powinny dotyczyć jednego 
widocznego przedmiotu, ale 
zalecane jest, aby użytkownik 
prezentował całą, kompletną 
stylizację. Wpływa to na 
wyobraźnię odbiorcy i jest bardziej 
kreatywne. Obserwatorzy są 
wtedy bardziej skłonni do kupienia 
od Ciebie przedmiotów, w których 
prawdopodobnie również będą 
wyglądać tak zjawiskowo jak Ty.

Wszystkie zdjęcia z oferty 
powinny prezentować ten sam 
poziom i tą samą jakość. Brak 
jednolitości zdjęć w ofercie 
wpływa na nią negatywnie.



- jeśli nie ma nikogo, kto mógłby zrobić Ci 
zdjęcie, zrób selfie. Stań w odpowiedniej 
odległości od lustra, aby była widoczna 
cała postać i ubranie. Zadbaj o bardzo 
dobre oświetlenie. Nie pozwól, aby 
elementy obok Ciebie i lustra rozpraszały 
uwagę. Staraj się nie zakrywać twarzy 
telefonem, zmniejsza to atrakcyjność 
zdjęcia, a przecież nie masz się czego 
wstydzić. To portal społecznościowy.

Na zewnątrz:
- poszukaj spokojnych, jednolitych ścian 

budynków,
- nie pozwól, aby inne elementy otoczenia 

odwróciły uwagę od Ciebie i produktu,
- wybieraj pogodne dni i nie zacienione 

miejsca.

Stosuj zasadę: 
JASNY PRZEDMIOT NA CIEMNY TLE
CIEMNY PRZEDMIOT NA JASNYM TLE

W pomieszczeniu:
- poproś znajomego, aby zrobił Ci zdjęcie 

na jednolitej ( jasnej lub ciemnej) ścianie 
i z odpowiedniej perspektywy, aby było 
widać całą postać. Zadbaj o bardzo 
dobre doświetlenie,
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Zadbaj o to, aby obraz był dobrze 
doświetlony. To pomoże dostrzec 
wszystkie detale Twojego 
przedmiotu.

Postaraj się:
● robić zdjęcia blisko mocnego 

źródła światła (okno, drzwi 
wejściowe, bardzo silne 
sztuczne oświetlenie)

● robić zdjęcia w pogodny dzień
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Nawet delikatnie zabrudzony 
obiektyw może powodować 
smugi i prześwietlenia zdjęcia.



      

Obserwuj jak robią to profesjonaliści i staraj się powtórzyć ich pozy, 
a już niedługo Twoje zdjęcia będą wyglądać wyjątkowo atrakcyjnie.





W aplikacji  wykorzystywać 
cudzych zdjęć (np. gotowych zdjęć 
z internetu). 



●
●
●
●
●



●
●
●
●
●
●

●



●
●
●
●
●
●
●
●
●



I ŻYCZYMY UDANYCH SPRZEDAŻY 

Z

https://www.facebook.com/lessapp/
https://www.instagram.com/less_app/
https://www.linkedin.com/company/lessapp/
https://pl.pinterest.com/aplikacjaless/
https://www.youtube.com/channel/UCt6CAWYU3GfMqQbSCrw4wZQ
https://vm.tiktok.com/ZMJr9MXdq/

