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 (1لیغاتی )ای جذاب به نام عکاسی تبپدیده

 

های ی هدفای است که براهای سودآور در عکاسی حرفهعکاسی تبلیغاتی یا تجاری از زمینه
رود. عکاسی محصول یا عکاسی جای گفتن یک داستان یا شرح یک ویژگی به کار میتبلیغاتی به

تجاری، بخش بزرگی از بازار عکاسی تبلیغاتی است. تقریبًا هر محصولی که در بعضی نقاط فروخته 
تصویر را در زمینه و نگاه و احساس کلی یک ای که نور، جایگاه، پسشود، توسط یک گروه حرفهمی

آمده است. یک عکاس تجاری، مهم است که بتواند با یک مشتری ارتباط دستگیرد، بهنظر می
برقرار کند و برند یا ایده موردنظر خود را در مورد یک محصول به تصویر نهایی منتقل کند. عکاسان 

س، مزایای یک کنند که در آن عکهایی باکیفیت باال را تولید میتبلیغاتی برحسب سفارش عکس
 .محصول را به نمایش بگذارند تا درفروش آن مؤثر باشند یا آگاهی از برند را تقویت کنند

 

  

ها در مورد موضوع، بر اساس دانش کامل هنرهای تجسمی و تاریخ عکاسی تبلیغاتی ابتکار آن
است. تصاویر تبلیغاتی ممکن است در بیلبوردها و مجالت، پوسترها و بروشورها استفاده شود. 

توانند گرافیک داشته باشند و یا میای از یک محصول یا یک مدل ها ممکن است تصورات سادهآن
های پس از تولید استفاده کنند تا نشان دهند که این ای را ترکیب کنند و از آخرین تکنیکپیچیده

کنند تا شرکت در لبه اول قرار دارد. عمومًا عکاسان با یک دیدار استراتژیک با مشتری شروع می
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های نهایی ها در هنگام ارسال عکسابتال به شگفتی ای را ارائه دهند که به همان اندازه خطرخالصه
خواهد با محصول، نوع تصویری را کاهش دهند. بیان عکاس باید کامالً در مورد خط شرکتی که می

خواهند آن را انتقال دهند، روشن و واضح هایی که میخواهد آن را داشته باشد و پیامکه می
توجه مخاطب راحتی جلبتواند بهمحصول برجسته میوکار و یا باشد. عکاسی از صاحب یک کسب

راحتی این کار را انجام دهد. عکاس تبلیغاتی ممکن تواند بهکه یک متن نمیطوریرا برانگیزد به
بایست در مورد است در یک موضوع خاص مانند مد، غذا، محصول و عکاسی خودرو کار کند. او می

تواند تصاویری ایجاد کند که بیننده را برای خرید یک مخاطب و هدف خودآگاهی داشته باشد تا ب
ها، جا، ازجمله مجالت، روزنامههای تبلیغاتی در همهمحصول یا خدمات جذب کند. این عکس

شود. یک عکاس تبلیغاتی دارای مدرک لیسانس در های محصول دیده میبیلبوردها و برچسب
های گرافیک هم در این عرصه نقش ختهآموعکاسی هنری عکاسی یا عکاسی تجاری است. دانش

مند مهمی دارند. کسانی که در این حرفه هستند، از تبلیغات، بازاریابی و طراحی گرافیکی بهره
های معمولی، فن از ایجاد یک هایی در عکاسی تبلیغاتی در مورد انتخاب سبکخواهند شد؛ و دوره

آموزد. یک عکاس که در این زمینه شروع های ویرایش عکس برای تکمیل آن میشات زیبا و مهارت
دهد. ای داشته باشد که دامنه و خالقیت کار او را نشان میکند، باید یک نمونه کار حرفهبه کار می

ای که مخاطب ای باشد اما یک عکس سادهدر نگاه اول ممکن است عکاسی از محصول کار ساده
 .ات عکس نهایی موردقبول خود عکاس باشدبیند شاید بارها و بارها عکاسی شده تا تنظیممی
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 تفاوت عکاسی تبلیغاتی و صنعتی

ترین تفاوت میان عکاسی تبلیغاتی و صنعتی بر روی تمرکز و تکنیک آن است. عکاسی صنعتی مهم
ها در توان از آنشود که میدستی و مناظر عکاسی میها، کاالها، صنایعها و مدلاز ساختمان

نگ خنثی ها رزمینهها معموالً پسها استفاده کرد. در این نوع عکاسیها و کاتالوگها، گزارشکتاب
شوند. اما دنیای عکاسی دارند و خود محصول با روشنایی کامل و جزییات کامل نمایش داده می

کاررفته در عکاسی صنعتی یا تجاری است. عکاسی تبلیغاتی های بهتر از تکنیکتبلیغاتی بسیار وسیع
ا نیز در ها ردهد بلکه شیوه زندگی، مفاهیم و ایدهتنها محصول را نشان میدر عکاسی نه

دهد تا در نمایش طور آزادانه خالقیت را پرورش میگذارد. عکاس بههایش به نمایش میعکاسی
شود. در این نوع عکاسی دست صورت تصویری ارائه میهای آن بهمحصول خدمات و ویژگی
 .تواند شگفتی و جذابیت را با شکل زیبایی از محصول ترکیب کندعکاس کامالً باز است و می
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