Glamour fotózás - Válaszok a kérdéseidre.

TunglerPhoto - glamour fotózás

Gondolkozol rajta, hogy fehérneműs, vagy akt
felvételeket készíttetsz magadról? A legjobb
helyen jársz! Igyekszem minden kételyedet eloszlatni és minden kérdésedet megválaszolni a következő oldalakon. Remélem, hogy hamarosan
találkozunk a fotóstúdióban és elkészíthetjük
álmaid fotóalbumát, aminek kivételesen te vagy a
főszereplője.
Tisztában vagyok vele, hogy ez egy komoly
döntés részedről és biztos vagyok benne, hogy
alapos piackutatást végeztél. Olyan fotóst keresel,
akihez bizalommal fordulhatsz és aki gyönyörű
képeket készít rólad.

Egy tökéletes glamour fotózás során azt kell érezned, hogy szebb vagy, mint eddig valaha gondoltad volna. Egy
rosszul sikerült glamour fotózás viszont az ellenkezőjét is kiválthatja. Lerombolja az önbizalmad és a nőiességedbe vetett hitedet is.
Minden fotósnak más a stílusa, és mindenki másképp áll a fotózáshoz, valamint a fotók prezentálásához is.
Az én stílusom a nőiesség, a szépség, a báj és a vonzerő kihangsúlyozásában mutatkozik meg. Az általam készített fotók középpontjában mindig a női test természetes szépsége, tökéletessége és tisztasága áll, amit izgalmas
megvilágítással, elegáns pózokkal és változatos enteriőrök együttes hatásával érek el.

Azért tartom fontosnak,
hogy elolvasd ezt az anyagot, hogy pontosan értsd,
hogy mit ajánlok számodra. Tehát, fogj egy bögre
teát és kérlek, olvasd
végig. Remélem, hogy
minden kérdésedre választ
találsz és bízom benne,
hogy felkeltem majd az érdeklődésedet is!

Egy korábbi elégedett ügyfelem ajánlott
engem? Vagy az interneten akadtál rám?
Mindenesetre biztos vagyok benne, hogy
megnézted a weboldalamat.
Azért léptél velem kapcsolatba, mert tetszettek a fotóim és szimpatikusnak találtad a munkámat, ezt ezúton is szeretném
megköszönni!

Ez nem jelenthet mást, mint hogy te is időtálló,
elegáns és ízléses képeket szeretnél látni magadról.
Azok a hölgyek, akik engem választottak a glamour,
vagy művészi akt fotósorozatuk elkészítéséhez, csábítóan szeretnének kinézni a képeken, finoman bújtatott, de nem nyilvánvaló megoldásokkal.
Képeiket albumban szeretnék megőrizni, ami az
életük azon időszakára emlékezteti őket, amikor
igazán gyönyörűnek látták és érezték magukat.

Ha magadra ismertél, akkor nagyon örülök, hogy
rám találtál!
A legtöbb hölgynek nagyon sok kérdése van a témával kapcsolatban, ami teljesen jogos. Rászánni
magad egy glamour fotózásra, nagy lépés. Tudom,
hogy a lehető legtöbb információ birtokában szeretnéd meghozni a döntést. Igyekszem megválaszolni az összes kérdést, ami felmerülhet benned.
Azzal a kérdéssel kezdem, ami a leggyakrabban
merül fel. (talán már te is sejted, hogy melyikre gondolok…)

Mennyibe kerül a fotózás?
Az a tapasztalatom, hogy az ár az első, amit az ügyfelek tudni szeretnének. Úgy gondolom, hogy ebben az esetben a nyílt és őszinte kommunikáció a legfontosabb. Nincsen szükség kellemetlen meglepetésekre. A glamour,
illetve a művészi akt fotózás ára nálam 65.000,- Ft. Ez magába foglalja a fotózás előtti egyeztetést, magát a fotózást, valamint végeredményként 15 db retusált, nyomdakész, nagy felbontású, színes és fekete-fehér digitális
képet, a nyomtatáshoz szükséges jogokkal, személyes használat céljára.
Ez semmilyen nyomtatott terméket nem tartalmaz. Azokat külön vásárolhatod, meg - erről bővebben a következő oldalon olvashatsz. Meg vagyok róla győződve, hogy szeretni fogod a képeidet. De abban az esetben, ha ez
mégsem történne meg, természetesen visszatérítek minden költségedet.

Mennyit kell még ezen felül költenem a fotózást
követően?
Ez igazán azon múlik, hogy mennyire vagy elégedett.
Ha tetszenek a „nyers” képek, amiket a fotózást követően azonnal megkapsz tőlem kis méretben, előfordulhat, hogy nem tudsz megállni 15 darabnál és
többet szeretnél rendelni. Ez esetben 3.000 Ft / db
árral számolj kérlek a 15 képen felül. Ha nyomtatott
képeket is szeretnél, akkor választhatsz az időtálló, de
mégis modern vászonfotók és az exkluzív fotóalbumok számos formátuma és stílusa közül is.
Az e-könyv végén találod a részletes árlistát, ez alapján
világosan láthatod, hogy melyik termékre lehet szükséged.

Miért kerül többe a te munkád, mint más fotósoké?
A kérdés jogos. Valójában nem vagyok drágább, csak mást kínálok, mint a többi fotós. Hogy ez miben nyilvánul
meg? Négy alapvető dolgot hangsúlyoznék ki:
Egyénre szabott – Nincs még egy hozzád hasonló nő a földön. Valószínűleg vannak olyan testrészeid, melyekkel
nem vagy kibékülve, de bizonyára akadnak olyanok is, amiket szeretsz magadon és vonzónak ítélsz meg. A fotózást megelőző beszélgetés alkalmával alaposan átbeszéljük és együtt eldöntjük, hogy a fotókon mit szeretnél kihangsúlyozni, vagy éppen észrevétlenné tenni. Végül olyan képeket adok majd át neked, amelyek szerinted is
egy magazinban is megállnák a helyüket. Egyedi és különleges vagy, engedd meg, hogy olyan képeket készítsek
rólad, amilyeneket nem kapnál máshol.
Exkluzív prezentálás – A fotózás nyújtotta felejthetetlen élményt örökre megőrizheted. Exkluzív kivitelezésű, ízléses albumokat és képkereteket ajánlok neked, hogy a képeid méltó helyre kerülhessenek.

Minőségi szolgáltatás – A megrendeléstől, az előzetes
megbeszélésen át, a fotózás során, a képek kiválasztásakor,
a fotóalbum megtervezésén keresztül, egészen a képek átadásáig, mindent megteszek azért, hogy a lehető legkiválóbb élményben és kiszolgálásban részesüljél. Nem csupán a
legjobb képminőséget és termékeket kínálom, de mindvégig kifogástalan és magas színvonalú ügyfélszolgálatot biztosítok neked.
Luxus fotóstúdió – Finom sütemény, forró tea, vagy épp
egy pohár bátorító rosé? Amire csak vágysz! Exkluzív budapesti fotóstúdiómban kellemes légkört, otthonos kényelmet,
elegáns díszleteket, magas technikai felszereltséget és
profizmust biztosítok vendégeimnek.

Kik szoktak glamour fotózásra jönni?
Minden nő más és más okból készíttet magáról glamour felvételeket. Sok vendégem saját maga számára kéri a
glamour képeket, de vannak olyan esetek is, amikor a hölgyek a párjuknak szeretnének a kedveskedni születésnapjuk, évfordulójuk, vagy házasságkötésük alkalmából.
Sok vendégem a 30., vagy 40. szülinapjára szeretné meglepni magát.
Olyan ügyfeleim is voltak már, akik komoly betegségen, vagy nehéz kapcsolaton vannak túl és ezt a korszakukat
egy önbizalom növelő fotózással szeretnék lezárni.
Más ok lehet a jelentős súlyfeleslegtől való megszabadulás, de olyan is előfordult már, hogy elérkezett a vendégem életében az a pont, amikor végre képessé vált arra, hogy elfogadja önmagát.
Fontos győzelem ez egy nő számára, és erre a mérföldkőre nem is lehetne érdemesebb emléktáblát állítani egy
exkluzív glamour fotósorozatnál.

Kaphatok sminket és szép frizurát is a fotózásra?
Természetesen igen. Mesterfodrász és profi sminkes kolléganőim a glamour fotózáshoz tökéletesen illeszkedő
stílusban dolgoznak. Az extra szolgáltatás ára 10.000,- Ft, ennek a költségét a fotózás összegével egyidejűleg
kérem majd el tőled.
A smink és a frizura elkészítése a fotózás megkezdése előtt körülbelül 1 órát vesz igénybe. A tökéletes végeredmény kedvéért mind a hajadat, mind a sminkedet az általad hozott ruhák és a kért képek stílusához igazítjuk.
Vendégeim izgulás-mentes, önfeledt átváltozása annak is köszönhető, hogy a stábom kizárólag nőkből áll.
Én is elkészíthetem a sminkemet és a frizurámat?
Vannak olyan ügyfeleim, akik rendelkeznek ilyen jellegű szaktudással. Ez természetesen teljesen rendben van. A
fotózás előtti konzultáció során erre mindenképp kitérünk.
Én két okból mégis azt javasolnám, hogy az én sminkmesteremet és fodrászomat válaszd erre a feladatra: Előszöris a szépülés során sokkal kényelmesebben ráhangolódhatsz a fotózásra. Másodsorban az általuk használt termékek és módszerek megfelelnek a műtermi fotózás kritériumainak és makulátlan külsőt varázsolnak majd számodra a stúdió erős fényei előtt is.

Régóta tervezem ezt a fotózást, de nagyon izgulok.
Teljesen normális és érthető, hogy izgulsz egy fehérneműs fotózás előtt. De nincs mitől félned, mert mindent
megteszek azért, hogy a fotózás alatt minden a legkényelmesebb és legkellemesebb legyen számodra. A
vendégeim többsége nagyon izgul a fotózás miatt, de
általában azt a visszajelzést kapom, hogy a fotózást
megelőző megbeszélés után már sokkal nyugodtabban készülnek az eseményre. Ezért is érzem úgy, hogy
a megbeszélés elengedhetetlen része a folyamatnak,
így mire elérkezik a fotózás napja, úgy érzed majd,
mintha régi ismerősök lennénk.

Mit takar a fotózást megelőző beszélgetés?
Fel foglak hívni, egy előre egyeztetett időpontban, amikor kicsit hosszabban el tudunk beszélgetni. Kérlek, szánjunk rá mindketten akár 10-15
percet is! Beszélhetünk akár Skype-on vagy Facetime-on is, ha szeretnéd. Fontos, hogy többet
tudjak meg rólad és arról, hogy mi a célod a fotókkal. Oszd meg velem az aggodalmaidat is,
hogy mindenben tanácsot adhassak, miként készülj fel a fotózásra, illetve, hogy segíthessek a
ruháid összeválogatásában. A beszélgetés fellelkesít és feltölt majd önbizalommal, mert már
pontosan tudni fogod, hogy mire számíthatsz.

Hol lesz a fotózás?
Exkluzív környezetben várlak a zuglói fotóstúdiómban (Elkapott Pillanatok Fotóstúdió, 1145 Budapest, Mexikói út 50. 1. em. 6.). Kellemes légkört, otthonos kényelmet, elegáns díszleteket, magas technikai felszereltséget és profizmust biztosítok a vendégeimnek.
Lehet általam választott helyen a fotózás?
Időnként a vendégeim megkérnek rá, hogy az otthonukban, egy szállodai szobában, egy fürdőben, vagy más olyan helyen készüljön el a sorozat, amelyet különlegesnek éreznek. Nyitott vagyok ezekre az ötletekre,
ezért kérlek, jelezd bátran.
Kizárólag fehérneműt viselhetek a fotózáson?
Bár egy ízlésesen csábító fehérneműnek komoly szerepe van a boudoir
fotózásban, ez nem zár ki semmilyen egyéb opciót. A legtöbb vendégem
számos gyönyörű fehérneművel érkezik, de akadnak olyanok is, akik más
öltözékben képzelik el a képeiket. Van, aki térdzoknit húz egy kényelmes,
kötött pulcsival; más a párjuk ingébe, vagy foci mezébe öltözik. Sok vendégem elhozza a kedvenc ruháját, de van, aki egy vizes pólóban szeretné
magát viszontlátni. Néhányan ízléses, művészi aktfotókra vágynak és
nem hoznak magukkal semmit. Lehet, hogy te meg pont a fentiek kombinációját szeretnéd? Az is megoldható. Nincs két egyforma fotózás –
épp ebben rejlik a glamour fotózás szépsége.

Hogyan fogom eldönteni, hogy mit vegyek
fel a fotózásra?
Azért vagyok, hogy segítsek ebben. A fotózást
megelőző telefonbeszélgetés során, közösen
keressük meg a választ erre a kérdésre, és
annak megfelelően hozhatod meg a döntést,
hogy tisztában vagy vele, mit szeretnél kifejezni a képeiddel. Igyekszem tanácsokat adni
abban, hogyan válaszd ki az adottságaidhoz
legjobban illő színeket és öltözetet. Esetleg
mutatok pár inspiráló fotót is, ha az segít
neked. Gyakran előfordul, hogy a vendégeim
e-mailben küldenek olyan képeket, amiket
meg szeretnének valósítani – ezeket szeretem!

Van rajtam egy kis felesleg, így is tudsz majd rólam
előnyös képeket készíteni?
Természetesen!
Teljesen megértem a testeddel kapcsolatos elégedetlenség érzését – hiszen én is nő vagyok! Mindent meg
fogok tenni azért, hogy segítsek feloldani ezeket az
aggodalmaidat és megmutassam, hogy szebb vagy,
mint gondolnád.
A fotózás előtt segíteni fogok a megfelelő ruha kiválasztásában. Bízz bennem. Tudom, hogy a különböző
testalkatú nőknek melyik ruhadarabok előnyösek.
Ezek segítenek abban, hogy optikailag kiegyensúlyozottabb hatást érjünk el, azokon a területeken is, amik
nem tartoznak a kedvenceid közé. A fotózás során
olyan pózokat fogok mutatni, amikkel hangsúlyt helyezünk az előnyös testrészeidre és elrejtjük azokat,
amiket nem szeretsz magadon. A fotózást követően a
képeidet retusálással még tökéletesebbé teszem, így a
lehető legelőnyösebb végeredményt kapod anélkül,
hogy egy másik nőt faragnék belőled.

Retusálod majd a képeimet?
A végső simításokat a képeken Photoshop-pal teszem
meg. Eltüntetem a pattanásokat, a narancsbőrt, a növekedési csíkokat és a sebhelyeket. Általánosságban simítok a bőrön és még a hasadat is behúzom helyetted, ha
szeretnéd.
De fontosnak tartom ismételten hangsúlyozni, hogy azt
szeretném, hogy Te maradj a képeken. Nem fogom
olyan mértékig csökkenteni a ruhaméretedet és kisimítani a bőrödet, hogy felismerhetetlenné válj.
Azt szeretném, hogy amikor ránézel a képeidre, tudd,
hogy te valóban ilyen gyönyörű vagy és nem a
Photoshop varázsolt téged ilyenné.

Elkísérhet egy barátnőm a fotózásra?
Természetesen szívesen látom a barátnődet is a stúdióban. Megeshet,
hogy szüksége lesz valami olvasnivalóra, mivel két – három órán keresztül várakoznia kell majd.
Más nők mire használják a róluk készült képeket?
Vendégeim többsége a végeredményt egy exkluzív fotókönyvben szeretné megőrizni, de van, aki a hálószobája falát dekorálja egy ízléses keretbe foglalt képpel.
Mennyi időt vesz igénybe a fotózás?
Legalább 3 órát tegyél szabaddá a fotózásra. A frizura és a smink elkészítése körülbelül kétszer fél órát vesz majd igénybe és maga a fotózás
másfél – két órán át zajlik majd. Nem szeretnélek siettetni. A glamour fotózás ideális esetben nyugodt és kényelmes környezetben zajlik és én
pontosan ezt garantálom neked.
Foglalkozol férfiak ilyen jellegű fotózásával is?
Jelenleg csak nők glamour fotózását vállalom.

A fotózást követően mikorra készülnek el a képeim?
Tudom, hogy a fotózás után nagyon izgatott leszel majd és minél
hamarabb látni szeretnéd a képeket, ezért már a fotózás napján
átküldöm neked a képeket –egyelőre kis méretben – válogatásra.
Miután kiválasztottad a glamour fotózás csomagban szereplő 15
(vagy ha több tetszik, akkor 15-nél több) kedvenc képedet, nekiállok azok retusálásának. A retusálással általában 1 héten belül elkészülök és a kész képeket nagy felbontásban, digitálisan küldöm
át neked szabad felhasználásra. Amennyiben vászonfotót, vagy
fotókönyvet is szeretnél készíttetni általam a kész képeidből, az
további 3-4 munkanapot vesz igénybe.
Minden vendéged fotóit kiteszed a weboldaladra vagy a
Facebook oldaladra?
Természetesen tisztában vagyok vele, hogy a hölgyek diszkréten
szeretnék kezelni a glamour fotóikat. Ezt tiszteletben tartom. A
beleegyezésed nélkül soha nem fogom használni a képeidet. Sok
olyan vendégem van viszont, aki annyira lelkes és elégedett az
eredménnyel, hogy boldogan osztja meg azt a nagyközönséggel
és nekem is engedi a fotói felhasználását referenciáimként.

Csak hét közben vállalsz fotózást?
A hétvégéimet szeretném a családommal tölteni, ezért csak hétköznapi időpontokat tudok felajánlani neked.
Vegyél ki egy szabadnapot - elvégre ez egy különleges alkalom.
Hogyan tudok bejelentkezni a fotózásra?
Ha úgy döntöttél, hogy velem készítteted el a fényképeidet, csak annyit kell tenned, hogy kapcsolatba lépsz
velem, minden másról majd én gondoskodom helyetted. Az elérhetőségeimet az e-könyv utolsó oldalán, vagy a
weboldalam kapcsolat menüpontja alatt találod majd. Szeretettel várom jelentkezésedet, telefonon, e-mailben,
Facebook-on, vagy a honlapon lévő űrlapom kitöltésével.
Túlzás nélkül állíthatom, hogy egy ilyen fotózás megváltoztatja az ember életét. Ne késlekedj.
Jelentkezz be hozzám és kezdjük el tervezni a képeidet.

Egy kicsit rólam
Nagyon fontosnak tartom a személyes kapcsolatot az ügyfeleimmel. Mire a vendégeim
megkapják a képeket, már inkább barátokként
tekintünk egymásra, mint üzletfelekként.
Mivel az a célom, hogy minél többet tudjak
meg rólad, úgy igazságos, ha megteszem az
első lépést és én is mesélek magamról.
Élvezem a családommal együtt töltött szabadidőt. Két lányom 10 és 12 évesek – a legjobb
barátnőim. Párom szintén kreatív, ő nem fotózza, hanem megálmodja, megtervezi és legyártja a szépet. Szüleim a legértékesebb tanácsadóim és kritikusaim – nélkülük nem tartanék ott, ahol tartok.
A legfontosabb számomra a szeretteimmel
töltött idő, de bevallom, hogy örömmel töltenek el azok a ritka pillanatok is, amikor egy
kicsit csak magamra figyelhetek.

Imádom a jó zenét, szeretek étterembe járni, barátnőkkel lelkizni, feltölt és erőt ad, hogy szinte minden nap
edzek.
Szeretem a munkám - a fotózás továbbra is a legnagyobb hobbim! Kedvencem az újszülött fotózás - nem tudok
betelni a pici babákkal. A glamour fotózások minden alkalommal kihívás elé állítanak – naponta tükröt mutatnak
nekem. A munkám során nagyon sokat tanulok a nőkről, az anyákról, a kapcsolatokról. Ezekből igyekszem profitálni.
Hiszek a kifogástalan minőségű szolgáltatásban és mindent erőmmel azért dolgozok, hogy ezt biztosítsam én is
az ügyfeleim számára a fotóstúdiómban.
Ne vacillálj sokat! Bátran keress meg és máris kezdjük el tervezni a fotózásodat!
Szeretettel várom jelentkezésedet!

Termékek és díjszabás
Biztos vagyok benne, hogy pontosan tudni szeretnéd, mit kapsz a fotózásba fektetett pénzedért. A következő
oldalakon bemutatok neked néhány nálam vásárolható terméket az áraik feltüntetésével.
Ha olyan elképzelésed van, ami a lenti listában még nem szerepel, azt is mondd el nekem, mert számos nyomdaipari és gravírozási kapcsolatom révén igyekszem minden kérésre megoldást találni.

Papírképek
• 10×15 cm= 350 Ft
• 20×30 cm= 750 Ft
• 30×45 cm= 1500 Ft
• 40×60 cm= 3500 Ft
• 60×90 cm= 6.000 Ft
Vászonképek keretre feszítve
• 30×45 cm= 10.000 Ft
• 40×60 cm= 13.000 Ft
• 60×90 cm= 17.000 Ft

Fine Art fotókönyvek
Minden könyv egyedi és kézzel készült, melyek elkészítésénél csak
minőségi anyagokat használunk és gondosan ügyelünk minden apró részletre.
20 x 20 cm-es fotókönyv: 25.000,- Ft
20 x 20 cm-es exkluzív fotókönyv fotóbetétes
textil borítóval és díszdobozzal: 40.000 Ft
27x27 cm-es fotókönyv: 30.000,- Ft
30 x 30 cm-es exkluzív fotókönyv fotóbetétes
textil borítóval és díszdobozzal: 50.000 Ft
Montázs minőségi fakeretben
Közepes 80 x 28cm (üvegméret): 20.000 Ft
Nagy 60 x60 cm (üvegméret): 25.000 Ft

Tungler Andrea fotográfus
www.noiaktfotozas.hu www.tunglerphoto.hu
info@noiaktfotozas.hu
+36 30 456 8182
Elkapott Pillanatok Fotóstúdió (1145 Budapest, Mexikói út 50, 1. em., 6.)

