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Wstęp

Nowe zasady na Allegro

W 2016 roku w Allegro.pl ogłosiliśmy, w 2017 wprowadziliśmy 

nowe zasady dotyczące miniaturek w ofertach. Cel jest jeden: 

przejrzysty i przyjazny dla kupujących wygląd serwisu. 

Od początku staraliśmy się wspierać sprzedających i podpowiadać im,

jak bez wykorzystywania drogiego sprzętu i profesjonalnego studia

robić dobre zdjęcia produktów na jednolitym białym tle. Z reguły

można do tego wykorzystywać prosty aparat fotograficzny, a nawet

smartfon. Z tych materiałów dowiecie się m.in., że najważniejsze 

w fotografii nie jest to, jakim sprzętem dysponujemy, ale jak ustawiamy

proste tło i światło. Przydatne podpowiedzi i triki to coś, co pomaga 

nie tylko przy zdjęciach przedmiotów, ale także w codziennym 

fotografowaniu. Zebraliśmy profesjonalne wskazówki i oddajemy je

Czytelnikom w formie e-booka. Korzystajcie z niego i podajcie dalej!
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Wyzwanie pojawia się jednak w momencie, gdy fotografowany przedmiot 
również jest biały. Jeśli jednak masz odpowiednią wiedzę, bez problemu 
poradzisz sobie z tym zagadnieniem. Nieważne, czy fotografujesz na stole 
bezcieniowym, w namiocie, czy po prostu na białym tle. 

Najważniejsze oświetlenie

Podczas fotografowania białych produktów na białym tle dużą rolę odgrywa
oświetlenie, ale również wykorzystanie prostych gadżetów. Zacznijmy jednak 
od światła. Pierwsza zasada fotografowania białych przedmiotów na białym 
tle to odseparowanie poszczególnych planów. Można to osiągnąć po prostu 
odsuwając fotografowany produkt od tła. Najlepszym sposobem oświetlenia
w tego typu fotografii będzie ustawienie dwóch lamp z przodu, które
równomiernie oświetlą produkt, oraz przynajmniej jednej, której 
światło będzie padać na tło. Pamiętajmy! Tło musi być możliwie daleko 
od fotografowanego produktu.

Rozdział 1

Białe na białym
Białe tło to przyjaciel sprzedawanych produktów. 
Nie odwraca uwagi kupującego, nie wprowadza 
tzw. zafarbów, czyli niepożądanych zabarwień
na zdjęciu, i dobrze eksponuje produkt.
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Jak widzisz, na tym zdjęciu filiżanka zupełnie zlewa się z tłem. Wynika to z faktu, że stała zbyt 

blisko tła, a dodatkowo lampa świecąca na tło błyskała zbyt mocno. Sytuację pogarsza brak 

zastawek, które odcięłyby filiżankę od tła.

Naszym celem będzie oświetlenie tła w taki sposób, żeby było idealnie białe, 
ale światło, które się od niego odbija, nie powinno wracać na fotografowany 
produkt. W tym wypadku można lampy z czaszami skierować na tło, a jeśli 
korzystasz z żarówek fotograficznych 5500 K, polecam założenie na nie 
srebrnych parasolek i skierowanie ich w kierunku tła. Chodzi o to, żeby światło
przeznaczone do oświetlenia tła nie miało wpływu na fotografowany produkt.
Następnie, balansując mocą, ustaw ją tak, żeby fotografowany produkt był nieco
ciemniejszy niż tło. To pozwoli na jego odcięcie od tła, ale trzeba uważać, żeby
produkt nie był zbyt ciemny.

W tym zdjęciu wykorzystałem czarne zastawki, odsunąłem filiżankę od tła i odpowiednio ustawiłem

moc lamp. Dzięki temu filiżanka dobrze odcina się od tła. Dodatkowo użyłem błyszczącego stołu,

co dodało głębi zdjęciu przez odbicie pod filiżanką.
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Przy fotografowaniu białych produktów na białym tle bardzo przydatne są
czarne zastawki, które powodują, że produkt jest jeszcze bardziej odcinany od
tła. Ich działanie będzie szczególnie widoczne przy fotografowaniu połyskujących
produktów, np. porcelany.

Czytaj także: Każdy może fotografować lepiej

Do fotografii produktowej wykorzystuję zastawki zrobione z czarnej pianki 
modelarskiej, którą można kupić w większości sklepów dla plastyków. Następnie
z arkusza wycinam elementy, które będą przynajmniej półtora raza większe od
fotografowanego produktu. Kolejny krok to już tylko ustawienie ich po dwóch
stronach produktu. Ja do tego celu wykorzystuję klipsy stolarskie. Ważne jednak,
żeby nie zasłaniać zbyt dużo światła z lamp, które oświetlają produkt.

Zastawki po prostu będą odbijały się w krawędziach fotografowanego produktu,
a w związku z tym, że są czarne, odbicie również będzie czarne, a co za tym idzie
– produkt zostanie znacznie lepiej wyeksponowany.

https://magazyn.allegro.pl/6741-kazdy-moze-fotografowac-lepiej
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Zestaw, który wykorzystałem do zdjęć, składał się z dwóch lamp błyskowych z parasolkami, 

które oświetlały produkt, jednej lampy oświetlającej tło oraz czarnych zastawek. 

Tłem była biała ściana, a produkty fotografowałem na białym stole.
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Fotografując smartfon, zastawki dodatkowo wykorzystałem do stworzenia odbicia w ekranie

tak, aby ekran pozostał idealnie czarny. Na zdjęciu po lewej widać niedokładne zasłonięcie

ekranu, a brak zastawek spowodował zlanie się białych elementów ze ścianą. Na zdjęciu 

po prawej wykorzystałem zastawki, a dzięki odpowiedniemu zbalansowaniu mocy lamp 

produkt nie zlewa się z tłem.



9Białe na białym
Poradnik fotoraficzny

Jak fotografować białe ubrania na białym tle?

Jeśli sprzedajesz ubrania, zasada jest identyczna, czyli tło powinno być 
ustawione maksymalnie daleko od fotografowanej osoby i oświetlone 
dwoma lampami. Obok modelki ustawiamy czarne zastawki, w tym przypadku
najczęściej wykonane ze styropianu pomalowanego czarną, matową farbą.
Trzeba pamiętać o odpowiedniej wielkości zastawek – półtora raza większej 
od fotografowanego obiektu. 

Odradzam fotografowanie ubrań ułożonych na stole lub w namiocie 
bezcieniowym. W takim wypadku nie będzie możliwe oddalenie produktu 
od tła, a co za tym idzie – osobne oświetlenie produktu i tła, co miało miejsce
przy wcześniejszych zdjęciach. W tym wypadku polecam skorzystanie z modelki.

Jak widać, zrobienie zdjęć białych produktów na białym tle nie jest aż tak trudne. 
Wystarczy mądrze operować światłem i wykorzystać zastawki. Dzięki tak prostym
zabiegom fotografowane produkty będą dobrze widoczne, ich wycięcie z tła
znacznie prostsze. Nie będzie też problemów z tym, że zdjęcie zlewa się 
w jedną całość.
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Światło dzienne

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę ze sprzedażą produktów na Allegro 
lub na razie nie masz budżetu na profesjonalny zestaw do fotografii 
produktowej, możesz wykorzystać światło dzienne – to na szczęście jest zupełnie
darmowe. W zależności od wielkości produktu, musisz dobrać odpowiednie tło.
Przy niewielkich elementach świetnie sprawdzi się zwykła kartka A3 z bloku 
technicznego, przy większych – biały brystol. Dobrym pomysłem jest również
rolka papieru do plotera. Przy większych produktach niezbędne będzie 
klasyczne tło fotograficzne.

Rozdział 2

Jak oświetlać 
produkty 
na białym tle
Fotografie ofert w Internecie muszą przede wszystkim być 
czytelne i dobrze eksponować produkt. Pokazujemy, jak zrobić
dobre zdjęcia produktowe na białym tle zarówno przy świetle 
dziennym, jak i sztucznym.
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Wystrzegaj się wszelkiego rodzaju tkanin i tła polipropylenowego. Każdy materiał
będzie miał swoją fakturę i łatwo będzie ulegał zagnieceniom, co przysporzy pracy
podczas obróbki zdjęć. 

Do moich zdjęć wykorzystałem biały brystol, który przykleiłem do ściany. 

W pokoju mam szare zasłony i białe firany, które nie powodują zmiany barwy światła.

Kartę pamięci sfotografowałem na tle polipropylenowym. Jak widzisz, szczególnie przy małych

produktach dziurkowana faktura tła będzie mocno widoczna. 
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Fotografowany obiekt polecam ustawić pod kątem 90 stopni do okna. 
Co ważne, w oknie nie może być np. czerwonych firanek czy zasłon. Najlepsze 
są neutralne kolory takie jak biele czy szarości, dzięki temu produkt będzie
miał prawidłowo odwzorowane barwy. Używając takiego ustawienia, na jednej
stronie produktu siłą rzeczy pojawi się dość głęboki cień. Na szczęście w bardzo
prosty sposób możesz go zniwelować. Wystarczy odpowiednio odbić światło.
Możesz wykorzystać do tego np. zwykłą kartkę A4, którą przytrzymasz przy
produkcie. Chcąc uzyskać mocniejsze wypełnienie, warto sięgnąć po folię
aluminiową. Ja stworzyłem zestaw blend, którymi wypełniam cienie. Zrobienie
takiej blendy jest bardzo proste: wystarczy kupić arkusz pianki modelarskiej. 
Z jednej strony oklejasz piankę folią aluminiową i blenda gotowa.
Do przytrzymania jej przy produkcie wykorzystuję proste klipsy stolarskie.  

Zdjęcie po lewej zostało zrobione bez białej pleksi pod produktem. Nie wypełniłem również cieni

blendą. Po prawej dołożyłem białą pleksi, a cień wypełniłem srebrną blendą „zrób to sam”. 

W tym miejscu trzeba wykazać się kreatywnością – po prostu trzeba użyć białego
bądź srebrnego arkusza, dzięki czemu cienie zostaną zniwelowane.
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Jeśli chcesz uzyskać efekt odbicia produktu w podłożu, wykorzystaj szybę lub
pleksi. Może być zarówno białe, jak i przezroczyste – w końcu pod szybą nadal
będzie leżeć białe tło, więc przezroczysta szyba przybierze kolor tła.

To bardzo prosty sposób na dodanie kolejnego, ciekawie wyglądającego
elementu do naszego zdjęcia.

Pamiętaj, żeby do zdjęć ustawić aparat na statywie – to zapobiegnie poruszeniu
zdjęć. Nie zapominaj też o odpowiednich parametrach. Żeby przedmiot był 
odpowiednio ostry, użyj przysłony około f/8 – to zapewni dużą głębię ostrości,
dzięki czemu cały przedmiot powinien być ostry.

Plan zdjęciowy wyglądał tak jak na zdjęciu powyżej. Odbicie w tle zapewniła biała pleksi, 

a wypełnienie cieni – samodzielnie przygotowana blenda z pianki modelarskiej i folii        

aluminiowej.

Przy korzystaniu z białego tła twój aparat może mieć tendencję do niedoświetlania
zdjęć. Światłomierz może lekko wariować, więc trzeba skorzystać z korekty 
ekspozycji (EV +/-). Dzięki korekcie do wartości ok. +0,7/+1.0 EV zdjęcie powinno
być odpowiednio jasne. Kolejny krok to już tylko dodanie go do opisu oferty.
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Podczas robienia zdjęć na białym tle, te z automatu mogą wychodzić zbyt ciemne. 

Dlatego dobrze jest zmienić korektę ekspozycji na +.

Światło sztuczne, ciągłe

Tu sprawa wygląda nieco bardziej zawile, bo typów oświetlenia sztucznego jest
naprawdę dużo. Przede wszystkim trzeba zapomnieć o oświetlaniu produktów 
żarówką z żyrandola, świetlówkami energooszczędnymi czy LED-ami z marketu.
Tego typu źródła dają twarde światło, co wiąże się z głębokimi cieniami, a także
źle odwzorowują barwy.

Co ważne, decydując się na oświetlenie, trzeba odseparować miejsce fotogra-
fowania od innych źródeł światła. Chodzi o to, że różne żarówki świecą w różny
sposób, co może skutkować zaburzoną kolorystyką na zdjęciu. Nie wchodzi 
również w grę praca w pomieszczeniu oświetlonym światłem słonecznym. 
Tu znowu wracamy do różnic w kolorystyce światła.

W tym wypadku najlepiej oświetlać scenę trzema lampami – dwie lampy powinny
świecić na produkt, a przynajmniej jedna na tło. To zapewni równe oświetlenie
całej sceny, a tło nie powinno zanikać w mroku.
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Do fotografowania produktu wykorzystałem 3 lampki biurkowe z żarówkami halogenowymi. 

Dwie oświetlają produkt, a trzecia oświetla tło. Dodatkowo również w tym wypadku skorzystałem

z białej pleksi. Tło tym razem to papier do plotera przyklejony do ściany.

Zdjęcie z lewej zrobiłem przy wykorzystaniu dwóch lampek, z prawej – trzech, przy czym jedna

jest ustawiona na tło. Jak widzisz, nawet tak prosty sposób może się sprawdzić przy tego typu 

fotografii.
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Możesz też posłużyć się zwykłymi lampkami biurkowymi. Ważne, żeby 
zainstalować w nich jednakowe żarówki, najlepiej halogenowe. Następnie, 
żeby zmiękczyć światło, możesz na klosze nakleić kalkę techniczną. Dzięki temu
bardzo prostym sposobem jesteś w stanie zrobić dobre zdjęcie na potrzeby 
wystawiania w Internecie. Tu pamiętaj, że jeśli fotografujesz przy świetle 
halogenowym, ustaw balans bieli na żarówkę, dzięki temu uzyskasz poprawnie
odwzorowane kolory.

Jeśli jednak chcesz wejść na nieco wyższy poziom, możesz zaopatrzyć się 
w rozwiązanie z żarówkami, które świecą z temperaturą barwową 5500 K, 
czyli ich światło jest białe. Tego typu zestawy często sprzedawane są wraz 
ze statywami i parasolkami. Tu znowu najlepiej mieć 3–4 lampy, żeby osobno
doświetlić produkt i tło.

Zestaw czterech lamp z parasolkami to wydatek około 500 zł, więc nie powinien
zrujnować budżetu firmy, ale w porównaniu do lamp błyskowych, z mojego 
punktu widzenia, jego użyteczność jest niższa choćby ze względu na brak 
regulacji mocy i konieczność zaciemnienia pomieszczenia.

Przy świetle ciągłym musisz unikać mieszania źródeł światła. To zdjęcie było oświetlone 

żarówkami halogenowymi (2800K) i lampą 5500K. Jak widzisz, zdjęcie ma mocno zakłamane

barwy, w szczególności w cieniach.
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Światło sztuczne, błyskowe

Światło błyskowe to według mnie najlepsza, choć najdroższa opcja. 
Jeśli prowadzisz sklep internetowy, zainwestowanie w zestaw studyjnych lamp
błyskowych będzie najbardziej rozsądnym rozwiązaniem. Największą zaletą 
tego typu oświetlenia jest jego duża moc w stosunku do lamp światła ciągłego.
Tu warto zwrócić uwagę na oznaczenia – moc lamp błyskowych określana jest 
w Ws (watosekundach), a nie W (watach). Lampa błyskowa 200 Ws będzie 
zatem znacznie mocniejsza od 200-watowej żarówki. Koszt zestawu z czterema
lampami to około 3–3.5 tys. zł, ale w perspektywie pracy nad wieloma setkami
zdjęć zakup szybko się zwróci.

Ustawienie lamp błyskowych będzie bardzo podobne jak w przypadku lamp
światła stałego. Jeśli fotografujesz niewielkie przedmioty, oświetlaj je dwoma
lampami z parasolkami lub softboxami z przodu, a trzecią lampę wyposażoną 
w czaszę skieruj na tło. To pozwoli uzyskać idealnie białe tło, a także poprawnie
naświetlony produkt.

To zdjęcie zrobiłem przy wykorzystaniu dwóch lamp z parasolkami, które oświetlały produkt, 

i jednej, która świeciła na tło.

http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=softbox&search_scope=category-8845&bmatch=kip-ele-1-5-0629


18Białe na białym
Poradnik fotoraficzny

W przypadku pracy z lampami błyskowymi niezbędna będzie jednak nieco
bardziej zaawansowana wiedza, a twój aparat musi być wyposażony w tzw. 
gorącą stopkę do połączenia zewnętrznych lamp.

Pracując z lampami błyskowymi, musisz włączyć tryb manualny i dostosować
wszystkie parametry ekspozycji – czas naświetlania, przysłonę, czułość ISO i moc
samych lamp. Początkowo może sprawiać to wiele problemów, ale wierz mi, 
jeśli raz się tego nauczysz, późniejsza praca będzie szybka i efektywna.

Czas błysku lampy to około 1/1000 sekundy, więc dzięki temu zdjęcia 
nie będą poruszone. Praca z lampami błyskowymi wygląda zupełnie inaczej 
niż ze światłem ciągłym. Aparat nie mierzy mocy lamp błyskowych, co wiąże się 
z koniecznością ustawienia parametrów manualnie. Aparaty mają określony 
czas synchronizacji z lampami błyskowymi. Zazwyczaj waha się on w przedziale
1/160 a 1/320 sekundy. Tu po prostu musisz zerknąć w specyfikację swojego
aparatu. Jeśli użyjesz krótszego czasu (np. 1/500 sekundy), zdjęcie będzie 
naświetlone jedynie w połowie. 

To zdjęcie zrobiłem z czasem 1/500 sekundy. Jak widzisz, przekraczając czas synchronizacji, 

na zdjęciu pokazuje się czarny pas.
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Czasem naświetlania nie regulujesz jasności samego zdjęcia, bo błysk lamp i tak 
jest krótszy, więc jeśli zdjęcie wychodzi zbyt ciemne lub zbyt jasne, musisz zmienić
inne parametry. Przysłonę najlepiej ustaw na wartość około f/8-11. Dzięki temu
zdjęcia będą miały dużą głębię ostrości (produkt będzie ostry w całości) i lepszą 
jakość, bo obiektywy mają lepsze właściwości optyczne, jeśli przysłona zostanie
nieco przymknięta. Kolejnym parametrem jest ustawienie czułości ISO – skorzystaj
z ISO 100 lub 200. Im niższa czułość, tym zdjęcia są gładsze i pozbawione szumów.
Jeśli już ustawisz wszystkie parametry, tj. 1/200 sekundy, przysłona f/8 i ISO 200,
włącz lampy błyskowe. Zrób kilka zdjęć testowych i wyreguluj moc lamp w taki 
sposób, żeby tło było białe, a produkt poprawnie naświetlony.

Niewątpliwą zaletą pracy z lampami błyskowymi jest fakt, że nie musisz martwić 
się o światło w pomieszczeniu. O ile przy pracy ze światłem ciągłym oświetlenie 
w pomieszczeniu ma bardzo duży wpływ na zdjęcia, o tyle przy świetle błyskowym
– praktycznie żaden. Żeby to sprawdzić, wystarczy, że zrobisz zdjęcie przy wcześniej
podanych parametrach, ale bez włączonych lamp. Domyślam się, że wyjdzie albo
zupełnie czarne, albo bardzo ciemne. Właśnie tyle światła zastanego rejestruje
twój aparat.

Tak wyglądało ustawienie całego oświetlenia, które umieściłem powyżej. 

Na zdjęciu tego nie widać, ale trzecia lampa doświetla tło.
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Dobór sprzętu

Jak można wywnioskować z artykułu, do tego typu fotografii rekomenduję światło
błyskowe. Tak jak wspomniałem – to najdroższy typ oświetlenia, ale w moim 
przekonaniu – najbardziej efektywny. Lampy błyskowe wykorzystywane są przez 
największych zawodowców, ale podstawowy zestaw wcale nie musi zrujnować
budżetu firmy. Do zbudowania profesjonalnego studia wystarczą 3–4 lampy, 
przy czym jeśli fotografujesz większe produkty, zdecydowanie lepiej mieć 4 
– wtedy dwiema oświetlisz produkt, a kolejnymi dwiema – tło.

W tym miejscu staniesz przed wyborem konkretnej marki i mocy lamp. Do tego
typu fotografii moc 300 Ws będzie w zupełności wystarczająca. Lampy i tak nie
będą pracowały na pełnej mocy, ale dzięki temu zwiększy się ich żywotność.
Sam od wielu lat korzystam z produktów firmy Quadralite/Quantuum
(firma niedawno przeszła rebranding). To Polska marka z pełnym wsparciem 
serwisowym, a jej produkty mają dobry stosunek jakości do ceny. Do fotografii
produktowej poleciłbym serię lamp Move (519 zł) lub Pulse (659 zł). Lampy nieco
różnią się budową – Pulse są trochę większe i wykonane z metalu, natomiast
Move są mniejsze, ale wykonane z tworzywa.

Quadralite Pulse 300 to zaawansowana lampa studyjna. 

Wyposażona jest w uniwersalne mocowanie akcesoriów Bowens.

http://allegro.pl/listing/listing.php?bmatch=kip-ele-1-5-0629&search_scope=category-8845&string=Quadralite
http://allegro.pl/listing/listing.php?bmatch=kip-ele-1-5-0629&search_scope=category-8845&string=Quantuum
http://allegro.pl/listing/listing.php?bmatch=kip-ele-1-5-0629&search_scope=category-8845&string=lampy%20Move
http://allegro.pl/listing/listing.php?bmatch=kip-ele-1-5-0629&search_scope=category-8845&string=lampy%20Pulse
http://allegro.pl/listing/listing.php?bmatch=kip-ele-1-5-0629&search_scope=category-8845&string=Bowens
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Do tego trzeba zaopatrzyć się w zestaw wyzwalaczy radiowych – Qudralite Navigator
i dodatkowe odbiorniki do lamp (wpinane przez USB) (169 zł za zestaw z jednym 
odbiornikiem, dodatkowy odbiornik 55 zł). Dzięki dedykowanemu wyzwalaczowi
moc lamp i inne funkcje można obsługiwać z poziomu nadajnika i nie ma 
konieczności podchodzenia do lampy. Trzeba również wziąć pod uwagę statywy 
– Quadralite Air 260 (139 zł). Mimo że raczej nie będziesz potrzebować ich 
maksymalnej wysokości, to ustawiając je na około 120–150 cm charakteryzują się
większą stabilnością niż statywy o maksymalnej wysokości 180–220 cm.

Kolejnym krokiem jest dobranie softboxów. Jeśli twoje produkty nie są zbyt duże 
– wystarczy rozmiar 60x60 cm (139 zł), jeśli większe – 80x120 (249 zł). Tu wystarczą 
ci dwie sztuki, bo lampy, które skierujesz na tło, mogą być wyposażone w czasze,
które są dołączone do zestawu. Koszt całego zestawu z 4 lampami, statywami, 
wyzwalaczami i sofboxami nie powinien przekroczyć 3000–3500 zł.

Możesz również spojrzeć na ofertę firmy Fomei, która pochodzi z Czech. 
W swojej ofercie ma lampy Terronic Basic 400 (799 zł). Lampa jest nieco mocniejsza 
od opisywanych Quadralite i oferuje podobną jakość. W systemie Fomei nie ma 
jednak możliwości sterowania lampami z poziomu wyzwalacza radiowego.

Fomei w swojej ofercie ma lampę Basic 400. Ma nieco wyższą moc, ale w stosunku do Quadralite

nie ma możliwości sterowania z poziomu wyzwalacza radiowego.

http://allegro.pl/listing/listing.php?bmatch=kip-ele-1-5-0629&search_scope=category-8845&string=Qudralite%20Navigator
http://allegro.pl/listing/listing.php?bmatch=kip-ele-1-5-0629&search_scope=category-8845&string=Quadralite%20Air%20260
http://allegro.pl/listing/listing.php?bmatch=kip-ele-1-5-0629&search_scope=category-8845&string=softbox%2060x60%20cm
http://allegro.pl/listing/listing.php?bmatch=kip-ele-1-5-0629&search_scope=category-8845&string=softbox%2080x120%20cm
http://allegro.pl/listing/listing.php?bmatch=kip-ele-1-5-0629&search_scope=category-8845&string=Fomei
http://allegro.pl/listing/listing.php?bmatch=kip-ele-1-5-0629&search_scope=category-8845&string=Terronic%20Basic%20400
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Co ważne, większość lamp studyjnych ma mocowanie akcesoriów Bowens, 
co sprawia że softboxy Quadralite będą pasowały do lamp Fomei i na odwrót.
Statywy do lamp są również uniwersalne.  

Dzięki skompletowaniu takiego zestawu bez problemu zrealizujesz sesje 
w swoim firmowym studiu. Oświetlenie studyjne zapewni przede wszystkim 
powtarzalność zdjęć niezależnie od pory dnia, a także wyeliminuje ryzyko 
poruszenia zdjęć. Z mojego punktu widzenia to najlepsze rozwiązanie, 
jeśli zajmujesz się handlem.

Jak widzisz, zrobienie poprawnego zdjęcia na białym tle nie jest wcale trudne,
nawet jeśli nie masz zaawansowanego sprzętu. Dobór samego zestawu 
będzie głównie uzależniony od tego, czy sprzedajesz okazjonalnie, czy może 
na sprzedaży opiera się twoja działalność. Wszystkie opisane przeze mnie 
rozwiązania mają swoje plusy i minusy. Tu wybór oczywiście należy do ciebie.
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Fotografując, wiele rzeczy jesteś w stanie zrobić w domu lub wykorzystać 
elementy, które z pozoru nie nadają się do zdjęć. W fotografii produktowej 
do Internetu białe, czyste tło to jeden z kluczy do sukcesu. Co prawda 
dedykowane rozwiązania nie są drogie, ale może się okazać, że akurat 
wszystko, czego potrzebujesz, masz pod ręką. 

Białe pudełko do przechowywania

Mnóstwo akcesoriów, które mogą przydać się podczas fotografowania znaj-
dziesz np. w Ikei. W białych pudełkach Skubb przechowuję kable i ładowarki, 
ale takie pudło świetnie zda egzamin jako domowy namiot bezcieniowy. 

Rozdział 3

Namiot bezcieniowy.
Zrób to sam
W fotografii produktowej namiot bezcieniowy często okazuje się
niezbędnym narzędziem. W tym rozdziale podpowiem, 
jak możesz taki namiot wykonać samemu i jak dobrać najlepszy 
na Allegro.
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Mój zestaw do fotografii produktowej miałem w domu. Wykorzystałem proste pudełko 

do przechowywania, kawałek papieru i lampki biurkowe.

Pudełka są z miękkiej, przepuszczającej światło tkaniny, ale usztywnione, 
jeśli więc postawimy je na boku, zachowają swój kształt. Żeby osiągnąć efekt 
zawiniętego tła, do środka wkleiłem biały arkusz papieru 30x80 cm. Mój „namiot”
oświetliłem zwykłymi lampkami biurkowymi. Dwie z nich ustawiłem przy prawej 
i lewej ścianie, a trzecią – za namiotem.

Fotografowałem po zmierzchu, więc jedynym światłem w pomieszczeniu, było to 
z żarówek halogenowych oświetlających „namiot”. To ważne, bo jeśli pomieszasz
światło z halogenów ze światłem dziennym, na zdjęciu pojawią się zakłamane
barwy. Kolory będą wpadały równocześnie w pomarańcz i błękit, a poradzenie
sobie z tym na poziomie obróbki komputerowej będzie karkołomnym zadaniem.

Co ważne, cały zestaw miałem w domu, więc warto rozejrzeć się, 
czy nie masz podobnych akcesoriów u siebie. 



To zdjęcie zrobiłem za pomocą powyższego zestawu. Jak widać, nie odbiega od tych zrobionych 

w profesjonalnych namiotach z wykorzystaniem znacznie droższego oświetlenia.
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Wanna

Wiem, brzmi to dość irracjonalnie, ale wbrew pozorom wanna to jeden z naj-
lepszych namiotów bezcieniowych, który najprawdopodobniej masz w domu.
Strona, na której nie ma odpływu wody, pozbawiona jest zagięć, więc idealnie
nada się do fotografowania produktów. Co prawda samo ustawienie aparatu 
nie będzie zbyt komfortowe, ale jeśli masz do sfotografowania kilka produktów,
powinieneś sobie poradzić bez większego problemu. Żeby zmiękczyć światło, 
ja skorzystałem z blendy fotograficznej, którą położyłem na krawędziach wanny,
dzięki czemu pozbyłem się ostrych cieni. Równie dobrze możesz skorzystać 
z białej, fotograficznej parasolki, a nawet prześcieradła. 

Przy oświetleniu całej sceny ważne jest, aby użyć źródeł światła o jednakowej 
barwie. Nie wchodzi w grę użycie np. LED-ów, halogenów i żarówek energo-
oszczędnych jednocześnie. Musisz zdecydować się na jeden typ. Do wykonania
zdjęć użyłem halogenów w lampie sufitowej, a łazienkę zamknąłem. Użycie 
jednego typu oświetlenia pozwoliło mi na uniknięcie złego dopasowania 
kolorystyki, przez co produkt jest dobrze wyeksponowany. 
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Moim drugim „namiotem bezcieniowym” była wanna. Fotografowany produkt znajduje się pod

blendą, którą ułożyłem na brzegach wanny. Światło, przechodząc przez tkaniny, stało się bardziej

miękkie. Niestety, fotografowanie w wannie nie należy do najwygodniejszych. 
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To zdjęcie zrobiłem przy wykorzystaniu wanny i oświetlenia, które miałem w łazience. 

Jak widzisz, fotografia produktowa na białym tle to wcale nietrudne zadanie!

Jak wybrać namiot bezcieniowy na Allegro?

Jeśli na co dzień zajmujesz się sprzedażą, prowadzenie sklepu z łazienki 
raczej nie wchodzi w grę. Na szczęście dedykowane rozwiązania nie są drogie, 
a na Allegro możesz znaleźć wiele namiotów bezcieniowych. Większość z nich 
niczym się między sobą nie różni oprócz rozmiaru.

Najbardziej popularne namioty zbudowane są z białego materiału i metalowej,
elastycznej konstrukcji. W kilku sprytnych ruchach można schować je do niewiel-
kiego etui. Decydując się na zakup tego typu namiotu, staniesz przed wyborem
konkretnego rozmiaru. Ja zawsze polecam większy namiot niż produkty, które 
fotografujesz. Podczas robienia zdjęć raczej korzystasz z ogniskowej nie mniejszej 
niż 35–50 mm, a co za tym idzie, musisz odsunąć się od fotografowanego 
produktu. Jeśli wybierzesz namiot o szerokości 40 cm, najprawdopodobniej 
jego ściany będą wchodzić w kadr. 

Zdecydowanie lepiej wybrać większy namiot – nawet 80–120 cm. Dzięki większej
średnicy można jeszcze bardziej oddalić się od fotografowanych produktów,
dzięki czemu perspektywa będzie bardziej naturalna. Nawet jeśli sprzedajesz 
niewielkie produkty, takie jak biżuterię czy drobną elektronikę, kup większy 
namiot, będzie ci wygodniej. Dodatkową zaletą większego namiotu jest bardziej
równomierne oświetlenie
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Na rynku dostępne są składane namioty z wbudowanymi oprawkami na żarówki,
które umieszcza się w jego ścianach. Miałem okazję korzystać z tego rozwiązania 
i nie polecam. W tym wypadku światło rozchodzi się nierównomiernie, bo żarówki
dotykają materiału, nie możemy regulować ich mocy ani nawet oddalić ich 
od ścian. Według mnie lepiej zainwestować w klasyczny namiot i oświetlić 
go zewnętrznymi lampami na statywach.

Możliwości fotografowania w namiocie bezcieniowym jest całkiem sporo. 
Bardzo możliwe, że w domu masz wszystko, czego potrzebujesz do zrobienia 
dobrych zdjęć. Jednak prowadząc biznes związany ze sprzedażą produktów, 
raczej skieruj swoją uwagę na dedykowane do fotografii bezcieniowej produkty.
Tak jak pokazałem w poradnikach tej serii, dobre zdjęcia możesz zrobić 
na zwykłym stole, ale mając w ofercie błyszczące produkty, sięgnij po namiot.
Mam nadzieję, że po lekturze tego poradnika twoje zdjęcia będą jeszcze lepsze.

Możliwości fotografowania w namiocie bezcieniowym jest całkiem sporo. 
Bardzo możliwe, że w domu masz wszystko, czego potrzebujesz do zrobienia 
dobrych zdjęć. Jednak prowadząc biznes związany ze sprzedażą produktów, 
raczej skieruj swoją uwagę na dedykowane do fotografii bezcieniowej produkty. 
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W Internecie znajdziesz mnóstwo namiotów bezcieniowych, których konstrukcja 
jest bardzo podobna, a różnią się głównie firmą i rozmiarem. Tu nie ma większego
znaczenia, na jaką markę się zdecydujesz bo, tak jak wspomniałem, różnice są 
naprawdę niewielkie.

O samym doborze namiotu bezcieniowego możesz przeczytać w poprzednim 
rozdziale, ale ważne, żeby namiot był większy niż fotografowane produkty. 
Dla przykładu: jeśli sprzedajesz buty, nie kupuj namiotu o szerokości ściany 40 cm. 
Co prawda para butów się do niego zmieści, ale sfotografowanie ich będzie nie lada
wyczynem. Sam polecam namioty o szerokości 80, a nawet 120 cm.

Rozdział 4

Jak korzystać 
z namiotu 
bezcieniowego
Wiele osób sprzedających swoje produkty na aukcjach
internetowych korzysta z namiotów bezcieniowych. To bardzo 
prosty sposób na poprawne wyeksponowanie asortymentu, 
a także możliwość zniwelowania niechcianych odbić. Jak z niego
korzystać? Tego dowiesz się z tego rozdziału poświęconego
fotografowaniu na białym tle.
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W mojej pracy podczas sesji wykorzystuję namiot bezcieniowy o szerokości 80 cm firmy Qadralite.

Oświetlam go lampami błyskowymi firmy Profoto i Quadralite po bokach oraz od góry. Dodatkowo

wykorzystuję brystol jako tło i białe pleksi pod produktem. Dołączone tła gniotą się i brzydko 

wyglądają na zdjęciach.

Namioty bezcieniowe mają za zadanie rozproszyć światło, a także zniwelować 
niepożądane odbicia w błyszczących powierzchniach. Zaletą namiotu jest również
jego mobilność, bo konstrukcja pozwala na złożenie i umieszczenie w niewielkim
etui. Składanie i rozkładanie co prawda wymaga wprawy, ale mając trochę 
doświadczenia, na pewno sobie z tym poradzisz.

W zestawie, oprócz samej konstrukcji namiotu, znajdziesz tła z tkaniny. 
Zazwyczaj do wyboru będzie kilka kolorów. Dodatkowo w zestawie umieszczono
jeszcze przednią ścianę z otworem na obiektyw. Ta przyda się w momencie, 
gdy fotografujesz mocno błyszczące przedmioty, np. garnki czy okulary. Dzięki 
tej ścianie na finalnych zdjęciach nie zobaczysz całego pokoju, a jedynie odbicie
obiektywu, które bez większego problemu usuniesz w późniejszej obróbce.
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Te zdjęcia wykonałem przy bardzo podobnych ustawieniach. Na zdjęciu po lewej lampkę 

włożyłem do namiotu bezcieniowego i w szybki sposób usunąłem odbicie aparatu.

Na zdjęciu po prawej korekta odbić byłaby wręcz niemożliwa.

Podczas fotografowania matowych produktów, nie ma konieczności przypinania
przedniej ściany, bo mimo wszystko, ogranicza ona ruchy aparatu i wymaga 
użycia krótszych ogniskowych obiektywu, co z kolei może się przełożyć 
na zachwianie perspektywy.

Używanie dostarczonych w zestawie z namiotem teł mija się z celem. 
Wykonane są z materiału i bardzo mocno się gniotą. Lepszym pomysłem jest
włożenie do namiotu białego brystolu. Jeśli zależałoby ci na stworzeniu odbicia
fotografowanego produktu, możesz wsadzić do namiotu białą lub przezroczystą
szybę. To dobry pomysł, jeśli zależy ci na stworzeniu poczucia głębi. Wszystko 
zależy od twojego gustu i koncepcji sklepu.
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Namioty bezcieniowe wyposażone są w przednią ścianę z otworem na obiektyw. To wygodne

podczas fotografowania błyszczących przedmiotów, ale wymusza fotografowanie z góry.

Nie polecam wykorzystywania kolorowego tła. Wprowadzają zakłamania kolorów na produkty, 

a do tego mają widoczną, brzydką fakturę.
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Namiot musisz oczywiście oświetlić. Najlepszym rozwiązaniem będzie użycie 
studyjnych lamp błyskowych. Dzięki dużej mocy nawet tanich rozwiązań bez 
problemu osiągniesz jasne, poprawnie naświetlone zdjęcia. 

Dobór oświetlenia

Jeśli sprzedajesz swoje produkty regularnie i korzystasz z namiotu bezcieniowego,
najlepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie studyjnych lamp błyskowych. 
W porównaniu do lamp światła ciągłego mają znacznie większą moc i nie musisz
przejmować się innym oświetleniem w pomieszczeniu. Jeśli chcesz wykorzystać
lampy światła ciągłego, np. żarówki 5500 K, musisz przygotować się konieczność
wykorzystania długiego czasu naświetlania, ponieważ sam namiot mocno tłumi
oświetlenie.

Tak jak wspomniałem, namiot sam z siebie będzie rozpraszał światło, 
więc nie ma konieczności używania parasolek czy softboxów na lampy. 
Wystarczą standardowe czasze, które ukierunkują światło w stronę namiotu. 
Do jego oświetlenia będziemy potrzebowali minimum dwóch lamp, 
choć dobrze byłoby mieć jeszcze trzecią – do oświetlenia namiotu z tyłu 
lub z góry. Wiele zależy oczywiście od konkretnego produktu.

To zdjęcie zrobiłem przy wykorzystaniu trzech lamp błyskowych, bez przedniej ściany namiotu.

Dodatkowo wykorzystałem białą pleksi do stworzenia odbicia pod produktem.
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Co ważne, lampy nie mogą stać zbyt blisko namiotu, ich kąt świecenia powinien
obejmować minimum całą ścianę. W zależności od lampy i wielkości namiotu, 
powinna stać nie bliżej niż pół metra od niego.

Podczas pracy z namiotem dobrze jest wykorzystać statyw. Jeśli aparat będzie
stał w jednym miejscu, cała sesja będzie spójna. To będzie miało największe
znaczenie, jeśli sprzedajesz serie produktów, np. okulary. Wchodząc na twoje
oferty, klient będzie widział w miniaturach, że zdjęcia charakteryzują się
spójnością, a lista ofert uporządkowaniem.

Namiot bezcieniowy może okazać się niezbędny w twojej pracy. Jeśli w swoim
asortymencie masz dużo błyszczących produktów, namiot pozwoli wyeliminować
odbicie w nich twojego całego studia.
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Drogi sprzęt nie zda egzaminu, jeśli nie będziecie mieli podstawowej
wiedzy z zakresu fotografii. Trzeba zadbać o dobre ustawienie produktu, 
sfotografowanie go pod odpowiednim kątem i z dobrze dobraną ogniskową.
Lepsze zdjęcia to przecież większa sprzedaż. 

Zadbaj o sam produkt

Wielu sprzedawców fotografuje produkty, które wyglądają naprawdę 
nieciekawie. Niestety, jeśli oświetlisz przedmiot ze wszystkich stron i pokażesz 
w dużym zbliżeniu, będą widoczne jego zalety, ale również niedoskonałości. 

Rozdział 5

Fotografia 
produktowa 
na białym tle – jak
komponować i na co
zwrócić uwagę?
Z poprzednich rozdziałów dowiedzieliście się, jak zadbać
o techniczną stronę fotografii. Dziś skoncentrujemy się 
na samym produkcie i jego wyeksponowaniu.
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Podczas sesji zakładam białe, niepylące rękawiczki, a drobinki kurzu zmiatam pędzelkiem

do czyszczenia obiektywu Lens Pen.

Używaj odpowiedniej ogniskowej

Fotografując produkty, powinniście skorzystać z odpowiedniej ogniskowej 
w swoim aparacie. Wiele osób korzysta tylko z szerokiego kąta lub smartfonów,
które standardowo wyposażone są w szerokokątne obiektywy. Jeśli w ten 
sposób sfotografujesz swoje produkty, zmienisz perspektywę i przerysujesz
zdjęcie. Robiąc zdjęcia, koniecznie skorzystaj z zoomu w swoim aparacie. 
Tu sugeruję 3–4-krotne przybliżenie, które zawęzi perspektywę i sprawi, 
że produkt będzie wyglądał bardziej naturalnie.

Często widzę zdjęcia przybrudzonych produktów – z drobinkami kurzu 
czy odciskami palców. Podczas sesji zawsze używam białych rękawiczek, które
zapobiegają powstawa-niu odcisków palców. Przydaje się także mały pędzelek,
którym oczyszczam drobinki kurzu – może być taki jak do nakładania pudru.
Przydają się też chusteczki do czyszczenia okularów nasączone alkoholem.
Dzięki nim jestem w stanie wyczyścić np. ekran aparatu czy smartfona.

http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=Lens+Pen&bmatch=base-relevance-ele-1-5-1013
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Kąty

Niezależnie, jaki produkt fotografujesz, musisz zadbać o odpowiedni kąt, 
żeby dobrze go wyeksponować. Jeśli sfotografujesz produkt pod kątem 
około 50–60 stopni, będzie się wydawał mniejszy, mniej atrakcyjny. 
Większość przedmiotów fotografuję albo prostopadle do nich, 
albo pod kątem nie większym niż 45 stopni.

Produkty fotografowane z niższego poziomu, będą wyglądały na większe, 
będą bardziej dominowały kadr i zachęcały do kupna. 

Na tych zdjęciach wykorzystałem przysłonę f/2.8 i f/11. Jak widzisz, przy f/2.8 ostrość jest jedynie

na napisie nad obiektywem, a pozostała część jest nieostra. Przy domknięciu przysłony do f/11,

całość zdjęcia jest czytelna.
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Pamiętaj, aby sfotografować produkt ze wszystkich stron. Dzięki temu pokażesz
klientowi, że nic przed nim nie ukrywasz, a przedmiot jest warty kupna. 
Koniecznie skorzystaj ze statywu. Jeśli aparat będzie stał stabilnie, a obracany
będzie jedynie produkt, zachowasz spójność kolejnych zdjęć i będą one miały
podobną perspektywę fotografowania. 

Aparat sfotografowany z linii obiektywu wygląda lepiej, choć możesz pokusić się o różne kąty. 

Zauważ, że przy samochodzie, wystarczyło zrobić zdjęcie z wysokości lusterek, a wydaje się 

większy i bardziej dostojny.

Aparat sfotografowałem z każdej strony, dzięki czemu klient dobrze widzi, co kupuje.
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Szczegół i sedno

W zależności od sprzedawanego asortymentu, możesz pokazać zarówno plan
ogólny, jak i szczegół. Głównym tematem zawsze powinny być zdjęcia całego
produktu, np. aparatu, którego używam do zdjęć przykładowych. Te oczywiście
są najważniejsze, bo pokazują klientowi, co kupuje. Z drugiej strony wiele 
produktów ma różne ciekawe detale, np. fotografowany przeze mnie Olympus
PEN-F charakteryzuje się wieloma nacięciami aluminium na obudowie, jak również
eleganckim, drewnianym spustem migawki. Na szerokich planach te detale są
widoczne, ale nie są w żaden sposób zaakcentowane. Dlatego dobrym pomysłem
jest użycie mocniejszych zbliżeń na najbardziej charakterystyczne elementy 
produktu, które dodatkowo zachęcą do jego kupna.

Pokaż, co znajduje się w zestawie

Wiele produktów sprzedawanych jest w fabrycznych zestawach. Przykładem
niech będzie mój aparat. Mimo że to on jest głównym przedmiotem sprzedaży,
pokażę, co znajduje się w całym zestawie. 
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Sfotografuję więc pudełko, ładowarkę, instrukcję obsługi czy inne, dostarczane
wraz z aparatem przedmioty. Oczywiście takie zdjęcie zestawu powinno być 
jedynie dopełnieniem, ale warto je dodać – to sprawi, że kupujący będzie miał
chęć nabycia większej liczby rzeczy. Wszystkie zobaczy bowiem na zdjęciu,
a nie tylko wypisane na liście.

Twórz styl życia

Kupiony przedmiot zazwyczaj używamy w połączeniu z innymi rzeczami, 
np. aparat fotograficzny często kupujemy przed wakacjami, kobiety dbają o to,
żeby torebka pasowała do butów, a filiżanka powinna ładnie wyglądać na stoliku.
Zdjęcia dodatków mogą być jednak jedynie uzupełnieniem dla głównej oferty
i dla klasycznych „czystych” zdjęć produktowych i powinny być wstawione 
np. jako ostatnie z serii.

Pokaż, co znajduje się w zestawie. Klient będzie miał chęć kupić więcej produktów, 

niż tylko główny przedmiot.
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Jeśli sprzedajesz np. odzież – możesz umieścić w kadrze inne produkty z twojego
asortymentu i sfotografować je pod kątem 90 stopni. Oczywiście musisz zaznaczyć,
że przedmiotem oferty jest tylko główny produkt, a nie cała stylizacja. Niemniej
jednak to dobry pomysł na sprzedanie klientowi nie tylko konkretnego produktu,
ale też wskazówka, jak go wykorzystać i z czym połączyć.

Do aparatu dobrałem pasujące, stylowe dodatki, które dobrze uzupełniły sprzedawany produkt.

W podobny sposób możesz pokazać swój asortyment fotografując go pod kątem 90 stopni.



42Białe na białym
Poradnik fotoraficzny

Mając opanowane techniczne sztuczki, jesteś w stanie zrobić dobre zdjęcia 
produktowe. Do tego potrzebne jest poczucie dobrego smaku i wyciśnięcie 
maksimum z fotografowanych produktów. Jeśli zadbasz o to, żeby były czyste,
dobrze oświetlone, uczciwie pokazane z każdej strony, sprzedaż powinna iść
jeszcze lepiej. Twoim zadaniem jest przekonania klienta, że produkt jest warty
każdej złotówki, a dobre zdjęcie to klucz do sukcesu.

Jakub Kaźmierczyk
– fotograf specjalizujący się w fotografii kulinarnej, reklamowej,
portretowej. Uwielbia podróże, lata, kiedy tylko się da, choć jest
wiecznie zapracowany. Stale współpracuje z największym serwisem
fotograficznym w Polsce – Fotoblogia.pl, tworząc autorskie teksty
z zakresu oświetlenia studyjnego, opisu sesji zdjęciowych, doradztwa
sprzętowego. Jest również autorem jednej z największych 
baz wideoporadników o oprogramowaniu Adobe Photoshop. 
Na swoim blogu: www.blog.jakubkazmierczyk.pl pokazuje 
zdjęcia z licznych podróży oraz sesji portretowych.

www.jakubkazmierczyk.pl

http://blog.jakubkazmierczyk.pl
www.jakubkazmierczyk.pl

