


               Tips & tricks pentru fotografia cu telefonul mobil 

 

5 tipuri de fotografii care pot fi făcute cu telefonul pentru promovarea unui 

brand 

 Fotografia de produs 

 Fotografia de eveniment 

 Fotografia de portret corporate 

 Fotografia de peisaj 

 Fotografia documentară/fotoreportajul în cadrul unei activări 

 

Fotografia de produs 

To do: 

 Produsul să fie integrat în mediul în care va fi folosit. Exemplu: o bere 

poate fi fotografiată turnată în halbă și cu recipientul original lângă; în 

mâna cuiva; în timp ce se toarnă din sticlă în halbă/pahar; undeva lângă un 

grătar; în mâna unor prieteni când ciocnesc sticlele/halbele; la marginea 

unui pârâu atunci când e lăsată la rece.  

 Elementele principale de identitate vizuale trebuie să fie ușor de 

văzut/găsit în cadru, tocmai pentru ca privitorul să nu confunde produsul 

cu cel al altui brand. Exemplu: o sticlă de bere obișnuită poate fi 

confundată ușor cu alta dacă e fotografiată de la distanță și elementele 

principale de identitate vizuală nu sunt evidente la o primă privire. 

  Produsul asociat cu o formă de viață – o persoană, un animal de 

companie, o floare – va fi atrage mai ușor atenția decât dacă ar fi 

fotografiat într-un mediu nu foarte prietenos, mai ales că e vorba de o 



fotografie cu telefonul mobil, care nu trebuie să fie de stock, de 

advertising. Exemplu: fotografia cu o ciocolată din care s-au rupt câteva 

bucăți/din care s-a mușcat va fi mult mai plăcută decât fotografia cu o 

ciocolată pe un fundal alb și.. atât. 

 Colile albe ajută la umplerea umbrelor din cadru. Dacă fotografiezi un 

produs într-un loc cu lumină dintr-o singură direcție poți pune o coală albă 

de hârtie în partea opusă, lumina va fi reflectată, iar umbrele vor fi 

umplute. 

 

Not to do: 

 Nu fotografiem doar logo-ul produsului sau în așa fel încât produsul 

să ocupe cea mai mare parte din fotografie. Aici intervine fotografia de 

advertising făcută ca atare. Fotografiind cu telefonul scopul e transmiterea 

unui mesaj de atunci, de la fața locului, iar o fotografie cu un produs care 

ocupă cea mai mare parte din cadru îl va scoate pe acesta din context. 

 Nu fotografiem produsul dacă e în situații care nu sunt favorabile: o 

sticlă ciobită/crăpată, o ciocolată care e topită sau o mașină foarte 

murdară (cu anumite excepții, desigur). 

  

Fotografia de eveniment 

Scopul fotografiilor e ca ele să transmită evenimentul în timp (aproape) real și să 

dea mai departe din vibe-ul lui. Cadrele trebuie să fie mai degrabă de atmosferă, 

să suprindă expresii și situații care descriu rapid evenimentul fără să fie nevoie 

de prea multe explicații. 

To do: 



 Cadre de ansamblu, panoramice, înainte de începerea evenimentului. 

 Cadre din momentul în care ajunge lumea la evenimente. 

 Portrete/fotografii la wall,spyder cu invitații la eveniment. 

 Fotografii cu mâncarea/produsul care urmează să fie lansat (dacă e o 

lansare)/cu invitații speciali. 

 Fotografii din timpul prezentărilor. 

 Fotografii de atmsoferă: expresii, râsete, gesturi, situații. 

 

Not to do (sau not to publish): 

 Fotografii cu oameni în timp ce mănâncă (dacă nu e un eveniment pentru un 

produs culinar/restaurant) 

 Fotografii cu oamenii în timp ce gesticulează/vorbesc, dar au expresii 

ciudate, care nu îi avantajează 

 Fotografii cu oamenii atunci când sunt într-un context care-i 

dezavantajează. 

 

Fotografia de portret corporate 

To do: 

 Focus pe chipul persoanei fotografiate. Trebuie să se distingă clar 

trăsăturile feței. 

 Recomandat e ca fotografiile să fie făcute fie afară, în lumină naturală, dar 

la umbră ca să nu fie alte umbre puternice pe fața persoanei, sau lângă o 



fereastră. Ferestrele creează o difuzie naturală care poate fi reprodusă 

doar cu softbox-uri în studiouri foto. 

  Persoanele fotografiate trebuie să aibă o atitudine pozitivă (dacă nu cumva 

contextul cere ceva sobru), să zâmbească finuț, elegant. 

 În spatele persoanelor nu trebuie să fie elemente care să distragă atenția 

sau elemente de culoare roșie. Culoarea roșie e prima care atrage privirea 

în orice imagine, iar focusul disparte instant de pe chipul persoanei 

fotografiate. 

 Portretele pot fi făcute după răsărit sau înainte de apus. Lumina e mai 

caldă, iar dacă soarele e în spate poate oferi o lumină de contur foarte 

plăcută pe părul persoanei. Dacă e o doamnă și are părul lung acest lucru 

va fi foarte evident. 

 

Not to do: 

 Atunci când sunt fotografiate din semiprofil, nasul persoanei nu trebuie să 

taie obrazul. 

 Fiecare persoană are un ochi mai mare decât celălalt. Atunci când se fac 

fotografiile trebuie avută grijă ca ochiul mare să nu fie mai apropiat de 

cameră, pentru că diferența va fi și mai bine accentuată. 

 Nu este recomandat ca persoanele care au gușă să fie fotografiate din 

profil/semiprofil. Fotografiile făcute din față, cu telefonul ridicat exact la 

nivelul chipului persoanei, nu vor scoate gușa în evidență. 

 Nu fotografiem bărbații în posturi feminine și nici femeile în posturi 

masculine. 



Fotografia de peisaj 

Fotografiile de peisaj pot fi extrem de atractive atunci când e vorba de diverse 

activări ale companiei în locuri frumoase (cum e locul în care ne aflăm). O 

fotografie bună de peisaj va plasa evenimentul într-un context aparte și va atrage 

rapid atenția urmăritorilro. 

To do: 

 Fotografiile ies mai bine dacă sunt făcute la apus sau la răsărit, ori imediat 

înainte/după fiecar emoment. Lumina este mult mai caldă.  

 Dacă vrem fotografii pe timp de noapte putem fotografia imediat după 

apus – ora albastră – lumina e prielnică pentru astfel de fotografii. 

 Respectarea regulii treimilor aduce un plus fotografiilor. 

 

Not to do: 

 Avem grijă ca atunci când fotografiem să nu iasă cerul ars sau pământul 

întunecat. Expunem (cu atingerea degetului într-o zonă de mijloc) în așa fel 

încât lumina să fie echilibrată. Dacă fotografiem un peisaj în care 

cuprindem și cerul putem expune direct pe linia orizontului. 

 Nu fotografiem locurile neîngrijite/ cu gunoaie și evităm cablurile de 

curent. 

 

 

 



Fotografie documtentară/fotoreportajul din timpul unor activări 

Aici vor fi îmbinate toate situațiile de mai sus. Miza e să se creeze o poveste care 

să aibă o introducere, un cuprins și o încheiere. E foarte important ca 

evenimentul să fie plasat în timp și spațiu. 

Fotografiem locul, fotografiem în așa fel încât să se distingă anotimpul (dacă e un 

eveniment făcut afară) sau perioada zilei (dacă e un eveniment făcut înăuntru). 

Fotografiem locul înainte să înceapă evenimentul. Fotografiem când sosesc 

invitații. 

Facem fotografii de grup, fotografii la wall/spyder, fotografii de atmosferă, de 

produs. 

Evităm utilizarea blițului dacă situația nu o impune. 

 

Tips & tricks – Basics: 

 Menține lentila obiectivului camerei curată în permanență. Din cauza că 

telefoanele mobile au camere foarte mici, fiecare punct de praf sau fiecare 

urmă de grăsime de pe mână va fi vizibil în cadru. 

 Folosește coli albe de hârtie pentru a reflecta lumina în direcția potrivită.  

 Regula treimilor: subiectul/punctul de interes e recomandat să fie la 

punctele de intersecție din cadru. (exemplu cu regula treimilor)Funcția GRID 

este utilă pentru respectarea regulii treimilor. 

 Evităm centrarea subiectului. 

 Blochează expunerea pentru a putea fotografia în rafală mai rapid. 



 Blocăm expunerea (AE Lock) atunci când vrem să facem rapid mai multe 

fotografii în același loc, în aceeași lumină. 

 Dacă fotografiem persoane în miezul zilei recomandat e să facem asta într-

un loc umbrit. 

 Peisajele și clădirile ies cel mai bine dacă sunt fotografiate la ora apusului, 

răsăritului sau ora albastră. 

 Nu folosim zoom-ul digital. El decupează practic imaginea și pierdem din 

rezoluție.  

 Nu fotografiem în lumina directă (soarele în centrul cadrului) pentru că vom 

avea reflexii care vor afecta toată fotografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dragoș Asaftei 

Pasiunea pentru fotografia am descoperit-o în 

2008 când am fotografiat primul apus. În 

continuare sunt fascinat de fotografierea 

momentelor crepusculare. În 2011 și 2012 am 

fotografiat toată Transilvania din avion în cadrul 

proiectului Zbor peste Transilvania, iar în 2014 am 

început un proiect documentar cu Asociația 

Societatea de Salvare București în cadrul căruia 

fotografiez activitatea medicilor de pe ambulanță 

pe durata completă a gărzilor. 

În prezent sunt axat pe fotografia de eveniment corporate, fotografia 

documentară și fotografia aeriană. Scriu pe dragosasaftei.ro despre locurile și 

persoanele pe care le fotografiez, iar pe blogdefotografie.ro despre fotografie, la 

nivel general: teste, review-uri, știri, ghiduri ș.a.m.d. 

 

Contact: 

0758.868.631 

adragosphoto@gmail.com  

 

 

E-book publicat în cadrul workshop-ului Visual Marketing susținut de Cristian 

Manafu și Dragoș Asaftei la Social Media Summer Camp. 

5 iulie 2014 

http://www.dragosasaftei.ro/
http://www.blogdefotografie.ro/

