
צרי לעצמך
פינת צילום

מצאי פינה בבית שיש בה מספיק מרחב
להוציא תמונה נקיה וברורה עם רקע

חלק מאחור (רצוי לבן) תוכלי להשיג רקע
לבן בקלות בקניית 2 בריסטולים לבנים

גדולים והנחתם אחד על השני, וכבר
תראי איך התמונות שלך מקבלות אשליה

של סטודיו מקצועי למרות שצילמתי
אותם בבית.

טיימינג זה הכל
בחיים!

צלמי תמונות יפות וברורות בשעות
הבוקר. השעות הכי טובות לצילום הן

סביבות 10-11 בבוקר. 
דאגי לצלם בחלל מלא אור עדין ללא

קרן אור ישירות על האובייקטים
המצולמים. 

אם את לא
בסטורי 

זה לא קיים
גם אם יש לך את פיד האינסטגרם הכי

יפה ואסתטי בעולם, רוב העוקבים שלך
לא נחשפים אליו. כדי להזכיר לעוקבים

שאת נמצאת ולפתוח להם את התיאבון
העלי סטוריז שמפנים לפוסט החדש,

תייגי לקוחות שקיבלו ממך מוצר, ואם את
ממש משקיענית- הכיני סרטונים של כמה

שניות מאחורי הקלעים ושתפי בתהליך
היצירה. אנשים מאוד אוהבים לראות

תהליכים בוידיאו.

קחי לעצמך
השראה

אם אין לך רעיונות יצירתיים לצילום
התמונות שלך, את תמיד יכולה לקבל

השראה מבלוגרים שמצלמים באופן
מקצועי בארץ ובעולם. עקבי אחריהם

באינסטגרם ובפינטרסט ותהיי מעודכנת
בטרנדים של צילומי אווירה ומוצרים.

צרי שיתופי פעולה!
יש המון בלוגריות שישמחו 
לקבל ממך מוצר בתמורה 

להמלצה בסטורי! זה אולי נראה לך מטרחן, 
אבל זכרי שהמלצה של לקוחה מרוצה
 היא זו שחושפת אותך לקהל חדש. 

התייחסי לשיתוף הפעולה כחלק מתקציב
 הפרסום שלך שלגמרי שווה את ההשקעה

ספרי לנו סיפור
המוצר שלך הוא האובייקט המרכזי,
וחלק מהעניין בתמונה מוצלחת הוא

ליצור סביבו סיפור מעניין עם אביזרים
מתאימים-חישבי אילו אביזרים יכולים

להתחבר לעולם של המוצר שלך
(לדוגמה אם זה למשל מוצר טבעי שלבי

עלים, חלוקי נחל ופרחים) או כל אביזר
אחר שעולה על דעתך. 

צרי קומפוזיציה מעניינת בין האביזרים
שיחמיאן למוצר שלך ברקע.

      הכללים לשיפור 
חשבון האינסטגרם
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תערכי,
אבל לא יותר

מידי!
זכרי שכאשר מדובר במוצר או השירות
שלך,העוקבים רוצים לראות אותו כמה
שיותר אמיתי, ללא פילטרים בצבעים

חזקים ומוגזמים, או עיצובי תמונות
חדגוניים. השתמשי בתוכנות העריכה

השונות לסמארטפון- לייטרום, סנאפסיד
ועוד כדי לחזק את הצבעוניות בתמונה

במידה, וליצור אשליה של רקע נקי ויפה
שמבליטה את המוצר.



שירותים נוספים
לשדרוג האינסטגרם

אהבתם את המדריך? 
אם כן, אתם מוזמנים לשתף אותו עם חברים, 

כדי שיוכלו גם הם לשדרג את התוכן שלהם באינסטגרם. 
צריכים אסטרטגיית אינסטגרם מותאמת אישית לעסק שלכם? 

שלחו מייל ל-zamleryael@gmail.com ואשמח לבנות עבורכם תכנית שיווקית
ולהציע שירותי תוכן נוספים. 

מחפשים מנהל תוכן למותג שלכם? 
אשמח לעשות זאת עבורכם! אני עובדת כיום עם המותגים המובילים בארץ ובעולם, 

אני מתחייבת לתוצאות משמעותיות ויוצאות דופן בעמוד האינסטגרם שלכם. 

למדריכים נוספים, עבודות לדוגמה והפתעות נוספות

בואו לבקר באתר שלי!

לחצו כאן

https://www.yaeldigitalcontent.com/

