Fotografie w dziele "Gdzie zjeść" - z czym
pracujemy i dlaczego

W naszej pracy wykorzystujemy tysiące zdjęć. Nasza własna baza to ponad 7 tys. fotografii o
tematyce kulinarnej. Dlaczego pracujemy na własnych zdjęciach i nie wykorzystujemy zdjęć
dostarczanych przez restauracje? Odpowiadamy poniżej.

#Fotografie #Foto #Zdjęcia #Sesje zdjęciowe #Sesja zdjęciowa #Flickr #QRtag #Aplikacja

Czy mogę wysłać do PLOT zdjęcia wykonane na zamówienie
mojej restauracji?
Niestety nie bardzo możemy je wykorzystać. Przekazaniu zdjęć powinno towarzyszyć podpisanie
stosownych dokumentów, co wynika z regulacji dotyczących praw autorskich. W naszej bazie jest
wiele tysięcy zdjęć i nie jest możliwe, by prowadzić dla nich wszystkich stosowną dokumentację.
PLOT wykorzystuje własne zdjęcia, bo to łatwiejsze i szybsze.

Dodatkowo warto wspomnieć, że nasze zdjęcia wykorzystywane są na wielu różnych polach - na
portalu, w aplikacji mobilnej czy w materiałach drukowanych. Potrzebujemy zdjęć o odpowiednich
parametrach technicznych i odpowiednio kadrowanych. Czasem potrzebujemy zdjęcie w poziomie,
czasem instagramowy kwadrat, a czasem pion. W trakcie wykonywania własnych sesji foto mamy to

na uwadze i przygotowujemy sobie zdjęcia z myślą o wszystkich polach, na których mogą być w
przyszłości wykorzystywane.

Zobacz przykładową galerię zdjęć wykonanych dla naszych potrzeb: Gdzie zjeść na Flickr

Czy mogę umówić sesję fotograficzną wykonana przez PLOT?
Tak, jeśli przy okazji wykonania zdjęć przygotujemy również materiały do publikacji w naszych
kanałach. Nasz kalendarz jest dość napięty, więc o współpracy warto rozmawiać z wyprzedzeniem.

Kontakt z biurem PLOT w sprawach gastronomicznych: gastro@plot.poznan.pl

Czy wykonanie zdjęć wiąże się z jakimiś kosztami?
Współpraca jest bezpłatne. Zdjęcia wykonujemy na własny koszt i we własnym zakresie. Wy
udostępniacie nam przestrzenie i przygotowujecie ewentualne dania, które mają być fotografowane.

Czy mogę wykorzystać zdjęcia wykonane podczas sesji PLOT?
Tak. Jedynym warunkiem wykorzystania zdjęć jest pozostawienie na nich znaku wodnego (logotypu
portalu). Zdjęć nie można kadrować, ani przerabiać bez naszej zgody. Jeśli zdjęcia pojawiły się w
naszej galerii na Facebooku, będzie nam miło jeśli je udostępnicie z naszego profilu, zamiast
kopiować i umieszczać na własnym, ale nie jest to warunek konieczny.

Czy mogę zdobyć zdjęcia bez znaku wodnego do własnego wykorzystania?
Zdjęcia można zakupić na zasadach komercyjnych.

Czy nasze zdjęcia są lepsze?
Oczywiście, że nie. Staramy się oczywiście, by były jak najlepsze. Mają stanowić wizytówkę Poznania
i wizytówkę lokalnej oferty gastronomicznej. Chcemy by się podobały. Powyżej staraliśmy się
wyjaśnić, dlaczego nie korzystamy (lub korzystamy w sytuacjach wyjątkowych) z doskonałych zdjęć
dostarczanych przez restauracje. Mamy nadzieję, że argument wydadzą się Wam zasadne i
podejdziecie do nich ze zrozumieniem, za co z góry dziękujemy.

Zapraszamy do współpracy!

